
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 





Ὅς ,..,33 7". 2α 

ἤν ἀμνον 
δ ,ῃᾳ, 

ΒΟΥΘΟΗ͂Τ ΨὙΙΤῊ ΤΠῈ ΙΝΟΌΜΕ 

ΕΠΟΜ ΤῊΝ ΒΕΟΌΕΕΒΤ ΟΕ 

ΘΑΜΕΒ ΜΑΙ ΚΈΕΈΡ, 2). Ὁ., 1.1..,, 

(Ο14585 οὗ 18]14,) 

ΕΟΕΜΕΝ ῬΠΕΞΙΌΕΝΤ ΟΕ ἨἩΛΕΥΛΕΙ ΟΟΙΓΕΘΕ ; 

ΕΓ ΡΗΕΕΕΈΠΕΝΟΕ ΒΕΙΝΟ ΟΙΝῈΝ ΤῸ ΟΝΚΒ 

ΙΝ ΤῊΡ ἹΝΤΕΠΤΕΟΤΟΌΛΙ, ΑΝῸ 

ΜΟΒΑΙ͂, ΒΟΊΕΝΟΕΚΒ "ἢ 



ΠΣ ὈΥ (Ποοσ! ξ 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (ὡοοφῖς 



ὈἰοΙΖθα Ὁγ (ὡοοφῖς 



Ὀἰο Ζθα ᾿γ (οοφῖς 



Δλετεπσίο ΞΦΡπορίεἃ 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΚ ΒΑΘΒΖ, 
ΒΕΙΝΟ Α 

ΟΗΣΤΣΊΟΑΙ, ὉΣΟΈΒΞΈ' 

ΑΝΏ 

ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΑΒΒΑΝΟΘΕΜΕΝΤ 

ΟΥ ΤῊΞ ΜΟΙ͂Τ ἹΜΡΟΒΤΑΝΤ 

ΑΝΝΟΤΑΊΙΟΝΝ ΟΝ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊ, 
ΕΧΕΟΕΤΙΟΑΙ,, ΡΗΙΠΟΚΟΘΙΟΑΙ,, ΑΝῸ ΒΟΟΤΆΙΝΑΙ,: 

ΟΔΆΞΣΡΟΌΠΙΥ ΘΟΙΣΕΟΤΕΟ ΑΝῸ ΟΟΝΌΕΝΒΕΏ; ῬΈΟΜ ΤῊΣ ΒΕΒΤ ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΕΒ, 
ΒΟΤΗ ΑΝΟΙΕΝΤ ΑΝΌ ΜΟΡΕῈΝ, 

ΑΝΌ 80 ὈΙΟΕΒΤΕΡ. ΑΒ8 ΤῸ ΒΟΒΆΜ ΟΝΕῈ ΟΟΝΒΙΒΤΕΝΤ ΒΟΌΥ ΟΡ ἈΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝ, 

[0 νὩϊοὴ 

«δε Ἰθοττίοι 8 ἐρβιεπιατίςα διετίδιτεὺ τὸ ἱτΆ τέβ»ρεκτίος (πίδοῦ, 

ΑΜΏ ΤΗΣ ΣΟΒΕΙ͂ΟΜ ΜΑΤΤΕΒ ΤἈΛΑΝΒΙΑΤΕΌ ἹΝΤΟ ἘΝΟΣΊΒΗ; 

Τὴ ψδο]6 δοοοιπρδηϊεὰ νἱτἢ 

Α ΟΟΡΙΟΌΒ ΒΟΥ ΟΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΞ. 

ΒΥ ΤΗΕ Βεν. 5. Τ. ΒΙΟΟΜΕΊΕΙ,., Μ.Α. 
ΟΥ̓͂ ΒΙΏΝΕΥ (ΟΣ ΧΟΕ, ΟΘΑΜΒΗΙΏΟΣ, ΨΙΟΛΕ ΟΥ̓ ΒΙΒΒΗΕΟΟΚΕ ΙΝ ἈΤΑΝΌ, ΑΝῸ ΟΥΒΑῚΤΣ 

ΟΥ͂ ΤΙΚΤΟΝ ΑΝῸ Τυσβύ ΙΝ ΨΚΙΟΕΒΤΕΚΒΗΙΞΕ. 

Οὐ σοφισταὶ ἥκομεν, οὐδὲ ἀπιστεῖν ἕτοιμοι, θεαταὶ δε μόνον τῶν 
γεγραμμένων, ἐξετάξομεν τὴν Γραφήν. 

Ῥμίοδίγ. Ζ.π. ἴσου. 1. 24. 

᾿Αλλὰ τῶν θείων τὰ πολλὰ ἀπιστίῃ διαφυγγάνει μὴ γινώσκεσθαι. 
᾿ οζδο 8 δρ. ΡΙαἴδγοῃ. Οοτίο!. 

νΟΙ. ἢΠ. 

ζ΄ 
ς ΖΌΝΏΌΟΝ: 

σ. ΑΝ 2. ΚΕΙΝΙΝΟΤΟΝ, 
6, 51 ΡΑῦ" 8 ΟΗΒΟΗ ΎΑΒΡΟ; 8, ΨΑΤΕΒΙΟΟΟΡΙΑΟΒ, ῬΑΣΙΜΑΙΣ,; 

ΑΝῺ 148, ΞΒΊΒΑΝΌ. 

1826. 



τ ἀν [0 

ι- 

ἩΕΕΥΆΝΒ ὈΟΛΊ ΘΕ ΟἸΒΠΑΝῪ 

1 ΄ 
7576, “2: γ ἐς .ν 

χ᾽“ »᾽ Ὧν 

ἦ ““όο,τςε.κ. ι“ ἐς ϑ  - 



ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 
ΤΟ ΤΗΒ 

ΟΟΒΡΕΙ, ΟΕ ΒΑΙΝΤ 2Ο0ΗΝ. 

Τγαπεὶαέεὰ ἤοπα ἠδ 1, αἰϊη οΓΓ Ὧν. Τὶιἐέπιαπ, ϑμρετιπἰεπάαπὶ ὁ} ἐδε 
Πιοσοεο οΓ Ὡρτεβάεη. 

Αμονὸο 8ἃ}} {ηΠ6 ὕοοκβ οὗ {ΠΗ ΟἹὰ δηὰ Νὸν 'Γαβία- 
τηθηΐ, {Π15 ηιοδσέ αἰἱυϊπα απὰ τυϑηπογαδίαε εὐοὐἶ, 1116 
Οο98ρε6] οἵ δι. Φοἴη, Πο] ἀ58 τη ᾳαθϑιιοηδοὶν {π6 Πρ ἢ 65ὲ 
ἰαςθ, Ὀοΐἢ οἡ δοοουηΐ οἵ [6 πηροτίδηςθ οὗ (ἢ 8ι0- 

76οῖβ 1ῃδγοίη αἰβοιιββθά, δπα {ΠῸ ππαδτηθηΐαὶ ἀοο- 
{ΠἸ1Π 65 ἴσοιη ἰἤθησθ οἰθδυγ ἴο Ὀ6 υπηδογβίοοά, δηά. 
β  Ἰ8ἰΔοίογἶνγ ἀδιηοηβίγαϊθ, [Ι͂ἢ Ὧο ΟἰΠοΓ 8δογθά 
ΒοοΟΚ [88 οὔγ ] οσὰ 80 [ΤαυΘΪΥ ἃ Πα ΘΉΓΓΟΙΥ ἑαϊά 
ρθη ἠϊδ υοῦν ἤθαγέ, ταὶ ἤραγί πηοϑί ΠΟΙῪ δηά δηϊ- 
τηαίθαὰ νι (ἢ6 1)ίνίηθα ϑρι, ΔΠ|εὰ ψ ἢ ρον 
ἰονναιἦβ αοά (ῃ6 ἘδίΠογ, τανογθησα ἔογ σα]ρίοη, 
δΔηϊπηδῖοα ἢ ἃ ἴον ἰο {Π6 ᾿Ἰπ|λη τᾶς δἰπηοϑβί 1Π- 
οοποοινδοίθ, Ἀγάθηι γ Ζϑϑῖοι5 ἔοσ (6 ρίογυ οἵ οὐ, 
ἔταυρὶὶ ἢ ἰγυῖῃ, δηά δαάουηθά ἢ ονοσν νἱτίαα; 
βίυα!ϊοιιβ οὗ [16 σοπηπιοη ροοά, περὶ ρεηίΐί οὗ ἢ 8 ονη, 
ῬυΓβα ηρ' αοηθ ἀϊνίηθ δηα οίθι δὶ οὐδ] οἴβ, ΘΟ ἰΘ ΠΊηΪ Πρ; 
ῬΘΓ18, ΠΥ ανθ ἀραιῃ 1156], ἂπαὰ δίοῃβ δηχίοιιϑ ἴὸ 
ΤΟΒ66 τη6ῃ ἴτοιῃ ρογάϊοη, δηα ρΐδοθ Π 6 ἴῃ ἃ 8.818 
οὔ [οἰ γ τ[Π6 Θχαϊ θα παίιτα οὗ ψ μισῇ 16 Παίῃ τοὶ 
δηϊογοά ᾿ηἴο {ῃ6 Πραγ οἴ πδη ἴο σοηςσεῖνθ. Νοῖί ψι}}- 
οι γθάβοη, ἤθη, ἤᾶνο {{Π|6 ρίοι5 δηἀ ἰδαγηθα οἵ 8]] ἃρ68 
80 ΠΙρηΪν να]ιιοα {1185 οοῖκ, οἰ] ὈΥ (8 στγραΐ 
Εγποϑιὶ 1ηὴ6 εοέμς ΟἸνιδέϊ, δὰ ὉΥ (6 δηοϊθηΐ 
ἙδΙΠοΓβ (566 Επβοῦ. Η. ἔσο]68.6,14.) “Τῆς ϑρὶγιμαΐ 
Κγοίμηιο;" 80 οχιιυογδηΐς 18 10 10) τηδίζου (ἢ 6 πιοβί 1Π|- 
ρογίδηϊ ἀπά πιοπηρηίουϑ, δγεαέϊίηρ ἐπα υϑγῳ δομί οὶ 
Ολν" οί, δηὰ ᾿ηραγιϊηρ (Π6 {τπι6 Β6η56 οὗ [Π6 ΟΠ τ βείδη. 
τοϊσίοη. Ἔγ86}} 48. 1 θθθη ορϑβεγνϑα ὃν ΟΠ γυβοβίριῃ 
(Τ. 8. Ρ. 11), (παι (μογεῖη να βϑρθοίδ! υ βπά ἰσχὺν. 

ν ΟΣ. 11. ρ 



νὶ ἹΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ 

ἄμαχον καὶ θείαν, καὶ δογμάτων ὀρθῶν ἀμήχανον δύναμιν 
καὶ μυρίων ἀγαθῶν χορηγίαν. ἘῸΓ (6 οἵπεῦ Ενδη- 
ΒΕ 155 οἢ ΘΗ ΟσΟΌΡΥ ἰπαπηβοῖναβ ἴῃ Ὡδγγαίπρ [86 
δυθηές Μ᾿ ἸΟἢ παῖ οὖν Γογαὰ 8 ϑαγί ἢ ν σΆΓΘΘΓ, ἔγοιη 
ἢἷ8. δέν ἴο ἢ15 ἀβοθηβϑίοη ὑπο ἤδάνθῃ; ὃδυϊ Φοθη 
ΔΡΡΪ168 [1 Ππ|56], δ] τηοϑὲ Ἔχο ϑίνοὶγ, ἰο τοσογάϊηρ (ἢ 6 
ἀιδοομγ 865 οἵ (ἢ Γβί, δά ννῆδίθνοσ, δἰ ποὺ οὗ νογὰβ8 οὗ 
ἀδββάβ, νγὰ8 σδ᾽ ουἰαϊθα ἴο πιδη!δϑι ἢ15 ᾿ην 81:06 σἸ ΤΥ, 
8η4 ΠΠυ8 γα ἢ18 αἰυΐπο πια)οδίψ. ΤὮΘ οὐδεν" Ἐνϑδῃ- 
Β 6 1818 ἤν ἐδία!!6α βυσἢ οὐὁἨ [15 ἀἰϑοουγβθβ ἃ8 δρρεῖ- 
ἰαϊηδιἰ ἴο λμπιαπ αἰαὶγα, οὐ ἴὰ ψυςἢ ἢθ νἱπα!ςαιοά 
(ῃ6 αἰνίηθ ρῬγθοθρίβ τοι [Π6 ρογνογίθα τηϊογρτγοία- 
(Ἰοη8 οἵ [ῃ6 ῬἤδτγΙβθο8, Ἔχρί αι πο {6 ἀι168 οἵ πηθῃ, 
τουκΚοα {ποῖγ ἱπηπ] γα 68, ΟΥ ἰγοαίθα οὗ (ῃϊηρβ8 
ἔαϊιγο, ἴο ἴᾶΚ6 ρῥίαοθ ὑοίῃ ἴῃ {Π18 ᾿νοῦ] ά δηὰ τῇ 
(ἢ6 ποχύ. βΒυῖ δι. ΨΦοίη ἴδ8 δβρθοῖδ!ν τοοογάθα 
(ἢο86 αἰἰδοοι πος οὗ οἷὖἦν ογ΄, τη ψηϊςἢ ἢ6 βϑροῖίκα οὗ 
λδιπιδοίξ, οἵ ἢ18 αἷυΐπε ἰοσαξίοη, Ἦϊβδ αμριδέ πιη)οδέψ, 
δηὰ οὗὨ {Π6 ψοτκ σοιημη6α ἰο ἢ ὈΥ (ἢ6 ΕἰαῖΠοΓ: 
81:0] 6 ο8 ΠΟ ἃγὸ γαεοὶυ αἰβουδδοὰ ὈΥ (ἢ6 οἰ γ 
Ἐνδηρο 88, αηὰ η0 Ψ ΠΟΙ 50 ον ἀθητίν, οἰθαγὶν, δηά 
ΒΥβί 6) Δ 1 Δ} }νῪ ἰγοαίθα οἵ δ8 ἴῃ {{|5. ἀοϑροὶ. [Ἂ 
ἴη81 06 οὐβογνϑά, ἰοο, τμδὲ ἴῃ {Π6 οἰἢον Ενδηρο] 5.8 
Οὐ [ογ 8 ρἢγαβΘοΟΪ ΟΡῪ 18, ἔοσ {Π᾿ 4 τηοβί ραγί, ὨΙΡΉΪΥ 
βρατγαῖϊνα ἀπά ραγδῦο σαὶ, θὰ τη ἐλ᾽δ, ἀβυδ!}}Κ Πογαὶ 
δῃά ροιβρίσυοιιβ. (δ60 Μαῖίί. 18, 18. Μαῖκ 4, 4 δῃὰ 
88. 8644.) [ἡ {τὸ Ερ!51168, ἴοο, [ἢ6 ᾿πϑριγεα ψγνγ ΓΒ 
ἢᾶνα αχρίδιποα {Π6 ἐμ παἀδπιθηίαὶ ἀοοῖγ 65 σοησογη- 
ἱπρ᾽ 6808 (ἢ Μαββίαιι, ἴῃ δχργεββίοη8 τηοϑίϊν ἐλεεῖν 
οιυη ; Ὀυΐϊ Φοἢη ἴῃ {Π6 νογῷ τυογα Γ΄ ὕδδιι5 ἐὲπιδοίξ. 
Ι͂η {πῸ οὐμον (ἀοϑροῖὶβ ψα ἢδᾶγ [πὶ βρθακίηρ [ἰΚὸ δη 
ἡπορίγοαά ρούδοη ἰηαθοά, θυϊ ἃ πιαπ; ἴῃ ἐδὶδ ἃ8 (ἢ 6 
ϑοη Γ᾽ Οοώ, ἐδιο Μεδδιαὴΐι ἀϊηιδοῖ. ΤῊΘ οἴπογ ἔνδη- 
6ἰ1819 πάνθ, ἱπάθορα, ἀοϊνοεγοὰ τῆι {πη αηπγχοηίαὶ 

ἘΡΑΤΡΉΝ Ψ ΠΙΟἿΝ τοβρθοίβ ἢ15 Ὠιν! ηγ δηα Μ ΘΒ ἢ βῃρ, 
Ῥυϊ ΟἾΪΥ οἡ Οσοϑϑιοηβ, 8 ρρ ἰ6ἃ ὈΥ ΟἴΠΘΓ 50) 6οίΒ, 
δηὰ ἤᾶγα ΟὨΪγ δοηιθέδμπος τουοἢ δα προη ἰΐ ; Φοίη ἢ 88 
Ῥτοΐβββθαϊυ δηά βυβίθιηδίοα! ιν αχρ]αϊηθα ἴ: ἃ 
τηοῖῃοά τηοϑὲ οἰοδοίοιιβ, δηὰ οδ]οι αἴ Ὀοιἢ ἴο 1η-- 
βἴγυοί, δηὰ ἴο ροεβῃᾳαήθ. Ηδηςθ 1{ 18 {ΓᾺ]Υ δϑίοῃ8ἢ- 



ΟΟΒΡΕῚ, ΟῈ 35Τ. 50 Ν. ᾿ ΥἱΣ 

τη εὔδῦ {ΠΟΙ ορ 85 5 ουϊά, ἴῃ ἀχρ δἰ πίηρ (Π6 ψνοτῖν 
οἵ 5αἰναίίοη ΌὈΥ Ογίβί, ἤαᾶνα Πδᾶὰ σγϑοοῦγβο ἴο {Πο056 
αιιναξϊυα ταοά 68 οὗἩ ΘΧρΓΘββΊοη οὴρὶογο ὃν δι. Ραδιι!] 
((ογ εἶτ νν 868 ρΌΓροβθβ, ου1}655, δηὰ 1ἢ γοίθγθποθ 
το {Π6 ῬΘΟΙΪ ΑΓ οἰΓουπηβίδης65 οὗἁ ἐλο56 ἐΐπι65), ἀηἃ ποῖ 
ταὶ δ΄ ἤᾶνο [Ὁ] οὐνοα {Π6 δι πουῖίν οὐ ουγ 1 ,οτὰ ἢϊπι- 
βοῖ [, δηα οπρίογθα ἢ18 νοῦν τοογαῖς, ἸἸῖοτα] δηα ρ6Γ- 
ΒΡίσιΟΙ8 ἃ8 ΠΟΥ ἅΓ6, αἰϊθηαθα ντἢ εν αἰ Πα 165, 
Δα Πα Ὀ]6 ἴο ᾿{π|6 ἀπιθίρι!ν οὗ ἱπίογργοίδίοη, οὐ 
ρΡογνογϑιοη οἵ βδῆ56. Οὐ Ενδηρσο] δε 85, μοναν γ, 
ἃ βῖγ]6 δῃἋ μη γαβθοΪ ΟΟῪ ΘΠΕΓΟΙΥ [18 οὐ. ὉΠ Πρ ἃ 
Ρεου ἴὰγ ργάςε οὗ ἀϊοίίοη ΜΠ ἢ δατηϊν Ὁ]6 5Ὸ ΡΠ. Υ 
οὗ Ἔχργαοϑβίοη, ποῖ, ἰηάθθά, βισ δ5 ργοσθοάβ ἔγοπη 
ΔῺΥ αγί, οὐ (ῃ6 ργϑοθρῖβ οὗ ᾶἃγί (οὗ ψῇϊο!) 6 νγᾶβ 
ψΠΟἾΥ ᾿σηογαηΐ), θὲ τΠ δὲ ἀΓΙβίπρ' οι οὗ ἐῤ͵ησα, δπὰ 
οησοηάεογοα [το τηδρηϊ!υἦθ οἵ σοποοσρίίοη, σοη- 
Ἰοιϊηπεά ψἸ ἢ ἃ παίιγα] 51:10 |10 ΠΥ δη ἃ θόδυϊν οὔ βίυ]6, ἃ8 
1 Ὀτγοαίμοα ἔγοτη τἢ6 ἤραγί. ΤΙ}18 10 5 ν Ποἢ 586 1Ζθβ 
δὰ ἢ1|85 ψ ἢ 1υ8ὲ δαπιγατοη {Π6 πηϊπ185 ΟΥ̓ ἀνθοῦν 
Τοδογ ποῖ βιίιριαϊν ἐδδα ἴο 41] 86η86 οὗ ᾿ηίγ 516 
ροδυίν, θεβοιίθα νη νίςθ, οὐ Αυβϑου 66 ἴῃ ρτονβι ! ησ 
Ρυτϑαι8. ΤΠ18 ΟΟΒρ6] ᾿85, Πονονοι, 115 αὐ ιεμἑϊος, 
ὨΟΓ 15 6 γα δὴν οὔθ οἡ ψ ἢ οἢ ποτα ἰᾶθοι Πἃ58 Ὀ66 
θεϑίονοε Ὀγ {Ππ ἰοαγηθα δηά ρῥίοιιβ ὑδοῖΐ. οὔ δηςϊθηΐ 
δηὰ πιούθγη {1Π|68, ΟΥ 1η (ἢ6 ἰητογργοίαϊοη οὐὨἩ ψῃϊςοῆ 
σοτημηρηϊδίογβ ἤανθ θὈΘΘῃ τηοἹ6 ὑΑΠρα, οὐ ἤανα ποῖα 
Ψ ον ἀἰβεγοα 1 ορίηοη. 7118, πονενθγ, 15 ποῖ ἴο 
Ὀ6 διιγιδυϊοά το {Ππ6ῖγ ἀ}} Ππὸ58 οὐ σοι ργαθηβίοη, οὐ 
ψΔηΐ Οὗ ἀΠρσοηοθ, οὐ θῇς! ΠΟΥ 1η 5.1}}, θι το {116 
Ῥγοδυπα Ὑ ἀπά αὐϑίγυβϑεπμθϑβ οὗ {ἢῆ6 5:1] οἴ, δηά 
(η6 ἀϊδίου! ν οὗ {6 ρῃγαβθοίοσυ. ὩΤΠ18 ἰαϑὲ ἢδ5 
διίβθη, ἴῃ ἃ σγοδί τη θᾶβιγα, ἴγσοιῃ (ν δὲ [88 ποῖ θθθη 
βι Β) οἰ ΘΕ Υ διιθηθα ἰο ὈΥ σοτηϊηδηΐαίογβ) {Π6 ϑγβίθ- 
τηϑίϊς ἀπά ρογροίυδὶ ᾿πηϊἰατίοη οἵ (Π6 Ηοῦτον ἸάἀϊοΙηβ 
δηὰ τηοάσϑ οὐ Ἔοχργθβϑίοῃβ, )ηα δαί ῃοΐ οἠἱν ἰπ {86 
δοσαορίδιίοη οὗ ψογάβ δπα ρῆγαβδοθ, ὈὰΓ 4130 1ῃ {ἢ 6 
σοηβίσγυσοη οἵ ψῇο]6 βθηίθησαϑ, ἃπα Ἂβρεοία! }ν ἴῃ 
{π6 υδ6 οἵ (ἢ ἰ6η5865. 

Ῥγοςθϑά ψϑ, ῃοννονογ, ἴο δάνοσγί ἰο {ΠῸ ρμγροδο ἴοτ 
ΨὨΙσῃ (5 (οδρ6] νν 88 δ θυ ύυυν ἃ ροϊηΐ, ἀρονα 4]] 

ῷ 
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ΟἾΠΟΓΒ, ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ (0 06. δβοογιδἰηδά, 1 ογἄσδγ ἰο 19 
τρῃς Ἰηϊογργοίδιίίοη. Απά ἰἰοσε Ψα σϑδηηοΐ ϑηοιιρῇ 
δάιηΐγα τἰ|6 ἀϊνίπο ψβάοιῃ δηὰ Ὀθηονοίθηςο, νῆηϊςῇ, 
8ἃ8 1 οχοϊ(οα {6 “4; οδέίοα ἴο ργοδοὴ δηὰ ργορᾶρδίθ 
πα (ὐοβϑρεὶ οὗ “96808, Ὀοϊῇ ὈΥ οἵὰϊ δῃὰ θρίβίοϊαγνυ ἰη- 
βίγυςσίοη, ᾿ηΠἘ4πι6α τ[ἢ6 τὐϊηὰ οἵὗὁὨ (Π6 δείουφά αἀἰϊδοὶρίθ 
[ο ἴογπι [ἢ18 βαογθα δηά αἀϊνηθ νόοσκ. Νον [0 τη8ὲ "6 
οὐβογνϑα {Πδἰ {Π6 Ενδημο  ϑε ᾿πἰοπάθα ποΐ 50 τὰς} 
ἰο Ὑεῖίθ ἃ ὀίσέογῳ ἡΓ ἠ6 ἰΐϊΐε οἱ Ολνιὶδέ, ἀπὰ παγγαῖθ 
ἢ18 ἀοέϊοη5, ἃ8 ἴο βοὶθςξ ΒοΠ16 πηοβὲ γϑιη γΚ8 6 ρᾶγίϑ 
ἀἢ 18 ΡΘΓΒΟηΔ] Ὠβίογυ, δηα θβρϑοιδιὶν ἴο γτοοοσγά {(ἢ6 
αϊδοοιδθα, τῇ Ν᾽ ΙΟἢ 6 Βροκθ οὗ ὀὠμπδοίί, ᾿ὶς ρογβοη, 
ἀΐα οομηδοί, αηα τὐονἶ, ἴτοῖη νοΐ, 45 ἰγοῖ ἢ15 ονῃ 
τοῦς, Δ}} πη, οὗ 4|} ἂρθβ5, ηγὶσῇῃξς υηάἀογϑίαπα τῃ6 
ἔγι 6 Ὡδίυγα οἵ ἢ]8 ροῦβοῃ δηα οὔδαγδοίθοσ. Τα ἔνδη- 
ξ56118[, {πΠογοΐογθ, ψγοῖα 1ῃ18 (ὐοβρεῖ ἔογ {Π8 Ἰπηροτγίδηϊ 
Δηα πιοϑῖ Ὀδηρῆςσ!α! ρυγροβο οἵ Ὄχρί αἰ ηϊηρ ἃ ροϊηῖ 
οἵ 8}1 σγιβι ἀοσίγ 68 ὑπα40θϑ 1 ΟΠ Ϊν 16 ὈΓΙΠῚΘ 
Δ σἤϊοῖ, παπιοῖγ, {πὶ Ψ ὨΙΟἢ γοϑροοῖβ οἷν Ῥ πε 
8Δη4 το ΟἰδαυΥ ἀθιηοηβίγαία [18 ἀἑυΐπο παέμγο, βῃδνν {1} 
ἀϊβροβι(ἰοη ἃπα Ὄχοθ! ]θηον οὗ ἢΐ5 ψοτῖ, δά ἴο νἱη- 
ἀϊοδία δηὰ ἀοίδην τ Ὀοῖἢ ἀραϊηϑὲ {Π6 Ψ6»Ὁ8 οὐ {Π088 
ἘΠ Π168, Δη4 ῬΟΓΒΟῚΒ Οὗ ΘΝΘΓΥ ἀρ6, ΨΜίο, ΠΟ Π 16 Ὁ ἔτοπὶ 
σογγυρίοη οἵ πηογ818 δηἀ οὈὐϑ. ΠΟΥ οὗ ῥγο)υάίςθ, οΥ 
ἸσΏΟΓΔησα δηδ 601} }Υ οὗἁἨ υπαογβίδηαίηρ, βου] 
δηϊογίδ ἢ ΟἸΓΟΠΘΟΙΒ ΠΟΙΙΟΠ8 Οἡ [1086 κεἰ] οἴ, δηά 
ἀφγορδίογυ ἴο [Π6 ἤοηοιγ 8ηἀ αἀἰρη!ν οὗ Ψ68115. ΑἹ! 
115 τη6 Ενδησε δέ [85 ἀοη6, ποῖ ὈΥ διρίογίηρ δμὖ- 
ἐϊέν ὁ.Γ αγρωπιεπέ, Ὀὰϊ ὈΥ 5͵αέϊηρ ἐδθ ουϊάοποο οὗ 
)7ποέσ, πὰ υτρίηρ (Π6 ψΕΙΡΠΥ δι ΠΟΥ οἵ ον Ζονά 
ἀμιιοδοϊ,. Ἡρφηςθο, δἰτοσ ᾿παϊοσδίίηρ δἱ (6 ὈΘρΊ ΠΗ; 
οὗτδα σψόογκ, ΌῪ ψᾶὺ οἵ ρῥγεΐδςθ, {Π|| βιιπὶ οὐὁἁἉ ψῇδί 8 
δῦουξ ἰο )6 8414 (Δαάϊην, ἴοο, {86 ψνοὶριΥ ἰΘδεϊ- 
ΤΟΥ οὗ Φομη {6 Βαρι151), ἢ6 ῥτοςθϑαβ ἴο γεοογά 
σδγίδιη ἰβοοι Γβ68 οὗ Ψ68118, ρα} 1ς 8ηα ργιναῖθ, (δὰ 
(ἢο56 1Π68 πγοδβῦ ΓΕ ΑΓΚΑΡΪ6, δηα δἀδρίοα ἰο 1ῃ6 ρυΓ- 
Ροβθ οὔ" 8 ψογκ,) ἔγοπη Ψ οἷ) 4}} πηδη, Ὀοίἢ οὗ (ἢοδθ 
ἃηά οὔ ἔπῖυγα {{π|68, πιρῃΐ, 85 ἰ ννϑγθ, ἤ8 δ Γ Ψ9688}}8 
Ὠἰτη56 } } βρθακιηρ, δηὰ λιᾶρ οἰθαῦν οὗὁὨ δ ἷ5. βῬϑσξοῃ 
δηὰ οἶσθ. Α5 ἴο Ῥῃιοθορῇιοαὶ Βα .} } γ, ἢ6. ἢδξ 
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δι ρ]ουϑά τὶ ποῖ, βυϑία! Πρ ΟὨΪΥ {Π6 Ὀδαγδοίου οὗ Δῃ 
ἀϊδίογίαη, ΜΝ Ὧο [ΔΙ (ὨᾺ ΠΥ σθοου 8 ΔΎ ΟἸ Θ᾽ 8 ΘΟΙΙ0Π8, οὗ 
ἀἸδοίοβθβ [18 ρ]8η8, δηἀ ἰμθη ἰθᾶνοβ ἰΐ ἴο {{Ππ Ἰυήρ- 
τηθηῖ οὗ [18 Γδάθϑ [0 ἔογιῃ [Π6]Γ οὐῃ ΟρίῃΪοΠΒ οῃ 
ἢ8 σῃδγβοίθσ. ΤῸ :τδηυ, ᾿πάθθα, 1 88 βθϑιηθά 
δίγζγδησα (ΒΌρροϑίηρ, 85 {Πα γ ἀϊά, ἰΠδὶ Φοῇη πηραηΐ ἴο 
ὙΓ6 ἃ ἀϊδέογῳ οὐ ἐδ ἰϊε οὗ Ολνὶβϑι}) τμαῖ {6 ἔνδη- 
Βε τ8ὲ [88 (6 τα 8814 ποιπίηρ οὗ ουν [οὐ 5 θίγῃ δηά 
φαἀιιςαίίοη, δηᾷ ἀἄνοὶς δι ᾿{{|6 οη 1Π6 οὐδοῦ θνθηΐβ οὔ 
ἢὮ15. Ηΐδ, ουρῇ, δ᾽ τἰῃ6 θθριηηϊπρ, να πὰ δὴ δχρο- 
βἰ(ἰοη οἵ ἢ18 ἀϊνίπηθ πιδ)θϑίυ δηᾷ ρίογνυ. Βιῖΐ να πηυβὲ 
Ῥθάγ ἴη πηϊηά, (Πδὲ οἵἉ 6 ἐδ ο΄ Οἰ τσ Φοϊη ἀἰά ποῖ 
τηθϑῇ ἴο ἰγεδῖ, Ὀυὲ οὗ {ῃ6 παέμγδ οὐ ἐιὶδ μογϑοη απά 
«οογ. [Ι 18 [ὉΓ {Π18 γϑάβοῃ (δ ἢ6 σοϊηιηθηςσθϑ, Ὠοΐ 
ΜἸῃ [018 ὈΙΓΕ Ὀγ 16 νιγρίη ΜϑγΥ (45 Μαίον δηά 
ΤκΚ6 πᾶνε ἀοη6), Ὀυΐ Θηΐθγβ (ὯΓ ἸΏοΟγα ἀθορὶΥ ἰηΐο 
1ῃ6 βιυ]θοῖ, ΠΥ ροθ8 ὕδοκ θνθὴ θαγοηά {6 οσγθδίοη 
οὗ {Π6 υπίνοῦβθ, δπαὰ ἰθᾶσῃθ8 ὺ8 {παΐ δεύογο ἐλαΐ 
}ογιοά οὐὐ ϑανίουῦ ὰ5 1ῃ δχἰβίθῃςθ, Τη6 δ οὗ 
ἢ15 ρτείδοθ, δηά ἰηςἰ66 4 οὗ {6 ψίιοὶθ ψοῦϊο, 18 (ἢ 18: 
““ὙἼΓ6 Ῥγοιηϊϑεὰ Μαεβϑιμἢ εχἰϑίθα Ὀοίογα [Π6 Ὠερίη- 
Ὠϊηρ οἵ (6 νου] εὐἱὴ (σοά, ΒΕ 15 αοΡ, δπὰ {ἢ8 
ογθαΐον Οὗ ἐδ μπΐυογδο; ὈυΐΓ ψὰ8 τηδάβ τδῃ; δῃὰ 
᾿ϊνθα διηοησϑί 0,8, δΔπἃ τηδηϊδϑίεα ἢ πι|561ἢ, οί. ὈῪ 
ΨψοΓάβ ἀπά ἀδθάβ, 88 (ῃ6 δοη 97 Οοὐά, (Π6 δανίουν οὗ 
[6 Ὠυπη8η ΓΑςΘ. 

Νοῦν Βῃοι]α ομα ποῖ εζρϑοὶ {πδΐ 5ιιοἢ δὴ οἰοσῆιπι 
σοῦ] Ὀς 1η (Π6 ψοτΙκΚ 156} οἴδη δανογίβα ἴο, ςορί- 
Οὐϑὶγ ὀχρίϑ!πϑή, δηὰ νϑγιουϑὶγ {ΠΠπ8ἰτας64 δια ἀοιμοη- 
εἰτὰϊθά. Αηά 1ῃ18 6 Πηὰ 11 (ο "6 (ἢ6 σ86. Μογϑονοσ, 
1Π6 800)]θοῦ δη4 ΠἸΔΠΠΘΙ, δηα {Π|6 διπὶ οὗ [ἢ 6 ψ»ῇῃ0]6 
Ροοκ, ἱποοῃίγονογ Ὁ] Θβίδ Ὁ 18 ΟἿΓ Ροβιίίοη. ἘΕῸΓ 
ΜὨδΔίονου 15 ἴἤογα γϑοοσαθὰ τοηάβ ἴο ΙΠΠυϑίταϊα τῃ 8 
ἀϊνιπα παίιγε οἵ οὐγ 1,ογὰ, δια {Π6 πηροτγίδηςβ οὗ 
ἰ9 ψοῦκ, δηα 4}} βθθπβ ἴο ἀθδιηοῃπδβίσγαϊθ 6808 ἴο 6 
τὰς ϑοη οὗ ἀοά, {6 ο]γ σίνος οἵ 4}1} ῃυμπηδη ἐδ] εἰν. 
Ἐὸν ἐλὶβ γϑαδοη, ἰῃοτγοίογο, 88 Εγδηρο δὶ ἡ1ἃ ἢοὶ 
οοιλθης6 ἴΠ6 ΒεΓΓαίοη ὙΓΠ|) (ἢ τ 815. δὲίγέλ, Ὀαΐ, [ἢ 
ὉΓαόΣ ἰο σοηῆστῃῃ ψῆδὶ ἢ6 δὰ 5416, ΟΥ νγὰβ δρουΐ 10 
ΒΑΥ͂, ᾿ππρα!Ιφ τον ἀρρθαῖβα ἴο (Π6 δυϊποιν οὔ Φομῃ 
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16 Βαριϑῖ, ννΠο νν88 ἔῃθη ἴῃ ρΙοαῖ τοριΐο, δηὰ Ψἢοβα 
᾿αΒΕἸΠῚΟΠΥ̓ τηϊιϑὶ 1Ππογοίογα. πᾶν "Δ)Ὰ σγοαῖ νορἢῃξ 
ψ ἢ {Π6 068. Απᾶ δραΐη, ψῆθη ἢ6 τηθπίοῃβ τΠδὲ 
ἴννο αἴβεῖρ]65 οὗ Φοῆπ {πΠ6 Βαριἰ|8ῖ τεϑογίοα ἴο (6 
τοδοῃίησ οἵ 9688, Π6 β86θη8 ἴο πᾶνα ἀοπο {18 ἔὸσ 
{6 Ρυΐροβα οἵ βῃονὶπηρ παῖ “Ψ0]}η᾽8 ρεῖναίθ ορὶ πίοῃ 
ἙΟΓΓΟΒΡΟη 64 [0 ἢΪ8 ΡΌὈ]1ς ἰθϑ ΠΟΥ σοΠΟΘΓηΪ Πρ ΟΟΣ 
Ιοτά, ἀπά, τπογοίοτο, (δέ 6 νν88 τῃογοῦρὮ Υ σ0}}- 
νὶ παρα οἵ ἢϊ5 Μεββίδῃβῃ!ρ. Δηᾶ [ῸΓ πο οἴπεγ σϑυ88 
ἢὰ5 6 δά θὰ νῇδὲ ἔο ον 5, ἴο {6 πα οὗ (ἢ 6 οπαρίαδγ, 
ἴῃ ψΠΙοἢ) ἄγ σοηία!ηρα ἰγγοίγαραθ!ὶθ ργοοίβ οἵ {Π6 
τη] ϑῖγ οὐ (γιϑῖ. Α58 ἴτἴο {Π6 πεϊγαοίος Θχῃ 64 δὲ 
{Π6 πιδιγίαρα ἴῃ (δηὰ, δηᾶ ἴη (Π6 ἰδθρ]α ἂἱ 9οτγυ- 
84 [6π}, γασοι ἰδ ἴῃ τἢ6 δϑσοῃά οἰ ρίογ, ΠΟΥ ρογίδ!η 
ἰο (Π6 Ὀοσιηηϊηρ οἵ (ἢ γίβι 5 πη ὨἸΒΙΤΥ, 8Π 8ΓΘ Τα- 
οογαθα, δίησθ {ἸΘῪ σοῃίτθιῖα (88 τ6 νδηρο]ϑί 
ἢ] π56} δυρσροβίβ) ἴο [ῃ6 υηογβίδηδιηρ οὗ (Π6 Π18]65- 
ἐγ οἵ Ογιϑί. Ὑνῃδιὲ ἔοϊϊοννβ ἔγοιῃ Ὁ. 8. νι θηι]}ν 
βῆανβ παῖ «[οὔῃ τϑδηΐ ἴο ρῖνο [15 το ἀθῦβ 80ΠῚ6 
“Ῥμεοϊπεησ ΟΥΓἹ ἐδθ αἰδοοιμγσοο οἱ (γιὲ ([ΟἸ] ον ηρ᾽ 8ἃ8 
ΤΠ Οἢ 45 πιρῆς ὕ6, [6 ογάϑγ οὔ (1π|6), ἔτοσι ννὩ 1 ἢ 
1η6 ροβιίοη5 ἰαἸα ἀονη δὖ τ Ὀοριηπηϊηρ οὗ {Ππ θοοΐ 
τσ 6. Οἰοαγὶν Θϑί ἢ 15η6 4. ΕῸΓ ἴῃ ϑαςῆ γϑᾶγ οἵ 
7118. Δ] ΙΒΊΓΥ 6 Πα παγγαῖθα σογίαϊῃ αἀοέϊοπς δηά 
Γοοοτ θα βοπλδ σρϑιηδείδῦο αὐδοομγδοσ, ἰῇ ΜΝ ὨΏΙσῆ “651.8 
δαὰ ἰγοαϊοά οἵ ἢ8 ροῦβϑοῃ δηὰ ψόγκ; δηὰ τῃ8 ἀσεέϊοπὲ 
ἢδ 56ϑιὴϑ ἴο ἢανα γθοοιηίθα ἰῸΓ {Π6 584Κ6 οἵἉ {ἢ ἀ15- 
σου Γ868 ΨΏΙΟἢ σάνε τίδα ἴο {Π6πη|, ἀηαἃ γτοραγαθα {Πϑιὴ 
88 ὈΓοίδίογυ τηλίίθγ, βουνίηρ τὸ {ΠΠπ|διγαίθ (ἢ6 ἀϊδ- 
οὐ δὸ5 τΠδιηβοῖνοβ. Οὐ τῆο ἢτβί γϑασ οἵ ΕΟ γιβι 8 
118 Φοιη [α8 τοσογάρα οἠἱν ἔωο οὗ {6 ἀϊ5- 
σοι Γ865, ὁπη6 ὨοΙὰ ἢ ΝΙσοάρίηα5, {Π6 οἵποῦ ἢ} 16 
δδπλα τη ψοιηϑη. ΟΥ̓1Π6 βοσοηα γοᾶγ οἵ ἰκΐ5 τῇ 1 18- 
{ΓΥ̓ ΟΠΪΥῪ ΟἸὸ ἀἸβοοιγβθ 15 γΓθοογάθα, πδηηοΐν, δὶ οΟ. ὅ. 
ΑΙΙ τς τοϑὲ, ο σ. 6. ἃγα ἰο ὃδ6 τοίρεσγρα ἴο ἴῃς 
ἐϊγά γοαᾶν. Ἠρδηςθ 1Ὁ 18 οἶδθαγ {πὰ Φοῦη ἀϊὰ ποῖ 
ΘΔ ἰο τα ἃ ἠϊδέογῳ οὐ ἐδ ἰγ6 ὁ Οἠνὶδέ, Ὀυϊ 
ΟἾΪΥ ἴο τοσογα σϑγίδϊη δοίίοηβ δηὰἋ αἰβοοιγβθθ 68- 
ῬΘΟΙΔΠΥ τοι αγκαῦ]6, δηα ψ ῃ] ἢ βανοα ψῇῃαὶ 6808 
«δά πηδιηίζαϊηδα δηάᾶ (οϑι1Π6ἀ οἵ μ}ιη56 1, Τῇ ἐαέξεγ 



᾿ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΟΣ 5Τ. ΞΦὥΟῊΝ. ΧῚ 

αΙβοοῦγϑοβ οὗ οὖν [ογά, δηά 1ῃ6 ἰβίογυ οὗ ἢ15 ρ85- 
βίο δηὰ ἀθδίῃ, ἢ6 [88 ποῦ [Ὁ}}Υ ἀθίδι]6 ; ΡΔΓΙῪ 
(ῃδὺ σἢ τ ϑιη8 τσ 6 ἀονεγεά ὁ; ἠΐς ἀεαίἤ (ο 
ψγἢ]οἢ ἢ6 ἢ ἀ5ο. 064 50 στοαί ἃ ντίι6 Δηα ΘΠ] ςσΔ6γ), 
δΔηἀ ρδΓΓΠΥ Ὀ6 σοην!ηςοά οὗ ἢ18 ἐϊε, δῃηὰ οὗ ἴῃ8 σίοιγ 
ὙΠΙοἢ, δἰζοσ ἠθαίῃ, ἢ6 μδὰ τστϑορινθρὰ, Οὗ (6 εϊ8- 
σου868 οὗὨ Ζ68118, {π6 Ενδηρο 5ὲ ἢ88 π|ΔῊ 681} 56- 
Ἰεςείεα {πο86 ἴῃ ψ|ϊςὶ οἷν [(ογὰ μά ἰγοαϊθ οὗ ἢ18 ρϑῦ- 
800, οΥ ἴῃ6 ψΟΓΚ οἵ βαϊνδίίοη, δηἀ ἃγὸ {πιι5 ΘΠ} ΠΟΘ ΉΕΪΥ 
οαἰουϊαιοὰ ἴο 1Ππ|Δ8ϊγαῖα θοῇ. ΟΥ̓Ππ6856 να ργοσθρα 
ἴο ΘΟΧΑΠΊΪΠ6 501ὴ6 ΘΧΔΙΏΡΪ68. 

Αηα, ἢγβί, ἃ8 ΔΓ δ5 σθβϑρθοῖβ (Π6 ρογδοη οὗ {6ϑ8118, 
{ΠογΘ σδηηοΐ Ὀ6 ΔΠΥ͂ ΠΊΟΓΘ πιδηϊεϑὶ ργοοῦ οὐ ἢ 18 
αἰυϊηλέν τἰᾶῃ {πᾶ ΜΝ ὨΙΟἢ 158 ἀιϊαννη ἔτοτη {Π6 τοἐϊ ἱομδ 
εὐογοἠϊρ ΜὨΪΟἢ ἢ ἢδ8 ΘΧρΓοββὶν οἰαἰπηθὰ το Ὠ]ΠπΊ86 ; 
ἃ5 ἰὴ ὅ, 28. “Τηαϊ 411 ᾿Ἰηθη βου ἃ νου! {[Π6 δοη 
Ἔνθ ἃβ (ἢδΥ ψΌγβηρ (ἢ6 Βαΐμοι. Ηδ (αὶ νοῦ- 
5 ΡΡοῖἢ ποῖ {πΠ6 δοῃ, ψΌγβρροῖ ποί ἴῃ 6 ΕΔίΠοΓ.᾽ἢ 
Νενογ σου] «6805 ἢδνα 50 Βροκδθὴ νι οαῦ δέασρλεηιψ 
ἐοιυαγ ἀς Οοὐ, τῇ Ὦα δὰ ὈδΘη ἃ πιθοῦ πιαῃ, οὐ ἃ δεῖη δ 
ἐη  ορῖον ἐο ἐς ἀοἰΐψν. ἘΕῸΓ ἢδ νι ἀθητ!ν ἀβογῖθα8 ἴὸ 
Ὠιπ]56 1} ἃ ΡΆΓΙΥ δηὰ δαυδ]ν οΥὨ τΏ8]6 51} δηά αἰ ΠΥ 
ψ ἢ (Π6 ΕλΙΠΘτ, 116 ἢ6 ΓΘα.ΓῸ5. οὗὁὨ ᾿ηθη [ἢ6 567)16 
γοἰὶσίοιδ τυογϑἠὴρ. Νον ἰἰὰῖ το] σίου 8. ὑνουβ ἢ} σδῃ 
"8 ἀὰς ἰο ποηδρι {ΠῸ ϑωψηγόπιο Βεῖησ, δηα 15 ([Π6 οἢδ- 
ΣΑοίο 51:10 οὐ 1)1ν1 ΠΥ, ι5ϑυρ σοβίοα Ὀγ γθάβοη,δη σοη- 
Πγηθ ὈγΥ της ἀθδεϊδιδί!οηβ οὗ αοα; (866 15. 42, 8. 
48,11), ΠΑΥ 18 ρδιη ἔγτοιι {Π6 ψνογάβ οἵ (ἢ γιβὲ Ὠ- 
861, ψν ἢ} }6 ἢ πο! ςαῖοα τΠ6 ῥτγοςσθρί ἴο ογβῃ!ρ δηὰ 
ϑάοτα οπίψ οπο σοά. Βιιΐ ἤδθγα ἢ ἢιπη56 1} ο] δ 58 ἢο- 
(Πΐηρ; 1655 [Π8ῃ αὐογαξίοη " ὅδο (Πδ τπ1685 6 ρτδηϊ [Πὰς 
7681. 5 Οοὐ, ψ6 τηυϑὲ πηαϊηταΐϊῃ [ἢδ΄ {ΠΟΥ 15 πὸ Οσοά 
Βυῦ ἴῃ {π6 8816 :᾿-- {Π6 ΓΘ ἃιῈ οἵδοσγ ὑτοοῦβ οὔ {Π6 
ἀϊνίπα πηΔ] 681 οἱ .65115, ποῖ 1685 οἶθασγ δηᾶα σοϑιΐζδιῃ. 
Ἐον αἱ 26. ἴα ς4}15 ῃϊπ|86}} ϑοη οὐ σά. Νον ἴῃ νῆα 
86η86 (Ὠγῖϑῦ πηϑδηΐ (Π|8 Δρρο]]δίοη ἴο 06 υπαάογβιοοά 
ἢθ Πιᾶ8 οἰβεαννῆογα δχρίδιηθα τη (ἢ 88π|6 (σοβροί, 
ὙΠ6ΓΘ [88 ῥγοΐβββθα ἢ η86 1 ἴο ὃ6 υἱὸς μονογενὴς, 8, 
16. Αραΐη, Πα οἰαϊπηβ ἴο ἰπ|86 1 νηὶ (σοὰ Πα ἢ δηά 
ἄο(1}, Θϑρϑοία! νυ {116 ογεδίινα ρόνοσ ἀηὰ (ἢ οἢϊος οὗ 



.Χ ΙΝΤΕΘΌΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗ͂Ε 

Τταϊϑίης {(Π6 ἀοαά, ᾿οϊἀϊηρ Ἰἀραιθηξς οὐ ἴθ), Ὧπάὰ 
Ῥιοποιιποίησ ἰῃ6 ἤπαί αννᾶιά. δΔηά {Π18 6 [8 
Δ τιηεα το Ὀ6 ἀρργορτγίδία ἰο ἢἰπ86 1], ἃ5 ψ6}} οἡ δο- 
σοιιηΐ Οὔ 8 παξωγ (ἔον {π6 ὅοη, ἢ 88γ5, μαίῃ ἐδ ἐπ 
ἀδισοίξ, 1.6. (6 ρον σ δηὰ ἔδου Υ οὗὨ δανίηρ δηᾷ 
θαβίον!πρ [16), 85 880 8ϊης6 [ἢ 18 δβρθοϊδὶΐν ἀθ- 
᾿!νογοι ο Πίπι Ὀζ {π6 Εδίμογ, “Κ θθσδιβα ἰι6 18 {Π|6 δ0ηὲ 
οὔ πιαη," (ἰ. 6. ϑανίουγ οὗ [Π6 ἢππΊδη Γᾶς6,) νογ. 25. 504. 
Νον β8υτγοὶν δοέμ ἴῃ686 ψογκ8 ἅγο αἰϊοροίηεθι αἰνέπθ, 
απά Ὑάλν ἐο ογθαΐξίοη, δα σδῃ Ὀ6 45. θα ἴο ΠΟΘ 
ρυαῖ (Π6 Οτθαΐοσ δηά 1 ογὰὶ οὗ δ} {Πη58. ΤΠΘΥ γα 
οἰβοσῆσθγα οἰαἰτηρὰ ἴοο ἔοσ (οὐ, ἴῃ νίγίι6 οὗὨ ΒΌΡΓΕΠΊ6 
ἀβιίγ. [{ 5 τϑιηδγκδῦϊθ, ἰοο, {πὶ 1ἢ [8 δηά {Π6 
Γαϑῖ οἱὗἁὨ 18 αἀϊβρυίαςίοηβ ψηἢ {16 96 νν8, ΟΠ γιβῦ Πᾶ8 
αἰνναγ8 σα] ]οα (ἀοα 5 Βαίῃον (88 ὅ, 17. 8, 49. 10, 20. 
8644. ζς.). Νον {πὶ «ζ68118 βαϊα 118 ἴῃ ἃ 56Πη86 
Δἰτορσοίμογ ρϑομϊαν, ἀπα πού [Πδ[ τη Μ᾽ σῇ τῦς 6411} οὰ 
ΘΓ ΒαΛΠοΘυ, θαΐ τΠδὲ ἴῃ ψ οὶ ἢ6 νν88 υἱὸς ἴδιος, δηὰ 
μονογενὴς, ““Η!5 οιυη ὅοῃ, δῃὰ {Π4| ομἶψ ἴῃ ἢ15 Κιηά, 
“ΔΑ οὐ {π6 5816 δβδϑθῆσθ ψιἢ (6 ΕΔι ον," οἰοαγὶν 
ἈρΡρΘαγβ ἴγοηι [Π 6 ψογαά8 οὔ [ἢ 6 ὕδιυϑ (ο {Π18 8876 ςς [ἢ 
δαβῖ Ἰηζογργοίθγβ), νῆο, ΨῈ δγα (οἱ, δοιιρῃξ οσσαϑβίοῃ 
ἴο ἀρργθιῃθηᾶ ἢίιη, δέποθ ἀθ ἠαά ποὲ οπίψ δγοΐθη 1ἠ6 
ϑαῤῥαίῃ, δμέ αἰσο μαι οαἰοι Οαοὐ ἠὲ5 αέϊον, απά ἐδ 
πιαάο οὐμω ἢ εφμαί ιοἱἐἠ Οοα. (δεεδ, 18.) ῆεπος 
1018 υτ6 εἶραν {πᾶ (Π6Υ ἴοοῖκ τ[ἢ6 Δρρεαὶ]δίίοη πατὴρ 
ἴδιος το ἀφξποίθ {Π|2{ λ6 τυα8 οἵ ἐδθ δαπιθ παΐμγ 6, πια)οϑίψ, 
απ αἰσπὶέψ ευἱξΐ, Οοά, νοτὰ ἢ δὰ ςδ θὰ ἢ]5 
Ἑαίζοσ. [πβοιημποίν (δ [ΠΟΥ ἴοοῖκ ὩΡ ϑ8ἴοῃβϑ ἴο 
οαϑῖ αἱ ῃϊη. ΕἾΏΔΙΪγ, νυνί θη, Ἰη (Π6 54π|6 ἀϊδριί(Δἰ]0η, 
[16 8808, “ Βείογθ Αὐγαῆδπι τῦας (Ὀοτγη) 1 υα5 (568 ὃ, 
58): οὐ, ψ θη ἰ6 δά ἀγοϑδβοά (ῃ6 Εδίποῦ ἴῃ [ἢθ56 
νγογ 8 (866 17, 5), “ Κοβίογθ (9 δ ΠΟΥ͂ ἴῃ ἤρϑᾶνθῃ 
(ταρὰ σεαυτῷ) πὲ τηδ)]εϑίγ ψ]ῖοῖ 1 Πδα ἴῃθγα ἢ 
(66 Ὀείογθ {Π6 σγϑαίίοη οὗ {πὸ ψογ])ὰ ;᾿ σδη 1ἴ δ6 
ῬΟΒ51016 ἴο Βρροβθ ἴἢθβ886 ἃγθ 16 ψογὰβ οὗ 8 γΈ6 76 
πιαῆ, οὐ ἴπαὶ ἃἂην υγορἠθέ, οὐ «“ροδέίε, σουϊὰ ἢανα 
δορὰ 58ιο ἰδησυασο" δΘΌΓΟΙΥ πο. ΝΟΥ 8}} 1τἢ}}18 
Ῥεΐηρ' 80 οἰθᾶγ δπὰ πηδηϊθϑί, ἃ5. δἰπηοϑί ἸΜΟΝΜΓΥ ΘΓ ἵπ 
οὐμέοσ, ἴο {πηιϑῖ ᾿(86 1} οὐ {{Π| νίθνν, ΕΥ̓ 8.0 }]15}1Π 0 



"ΦΟΡΕΙ͂, ὉΕ 31. 9Ὲ0ῈΝς χὰ 

ὧδ 1 (Πδὲ ΓΠὸγ ϑῃου ά ἤᾶνο θθθη, δῃα 51}}} τϑηχγδίῃ, 
ἴπο89 ψῆο ἀο ποῖ δοκηονίθάρε ἰἢ18 ἔπηάδιηθηίαὶ 
ἀοσίτ!η6. 

Μογθονοσ, ἔγοπι {{π686 ἀἰβοοῦγβοϑ ΠΊΔῪ 6 ΟἰΘΑΥΪΥ 
πη ἀογβϑίοοα {Π6 παέμγ 9. Οἠγιδ 5 ιυογῖ. ΕῸΥ ἴῃ 
[πθ οὐγ 1 ,ογὰ ἢδ8 ΟΡΘηΪΥ δηά γαροδίθα!γ ργαΐεββοα 
ὨιΠ156 1 το 6 6 Μοβϑίδῃ (866 4, 26), δηά (ῆ8 δεηέ 
ΟΥΓ ἐλὸ Ἐμέπεον (8866 7, 29): δῃά 1η ἢ18 ἀἰβρυϊαί 8 
τὰ [6 906 ν8, 48 ἀρρθαὶβϑά ἴο {πΠ6 δογίρίιγοβ, ὑγὮ]16]} 
ἰγθαΐ οὐ 8 ρϑίβοῃ, δη4 βχργββϑίυῪ κδ]ϑα ἢΪπιβε 
(Π6 διυΐμονῦ δηπὰ ρίνοσγ οἱ β8αϊἰνδίίοη ἰο 8}} τηθη, ἀ6- 
οἰαγίηρ {πὶ ᾿ν Ποβοθνον γοίυβθί ἢ} ἰο ΒΘ ΘΝ 1η ἢϊτὰ 
σδηποῦ θυΐ ροτγίβῃ ; ψ Π γθὰ8 ἢ6 (πδὲ τγϑοοίνοίῃ ἢίτη 
8.411 αἰϊδίη υπἴο δνογϑίηρ Βα] ναι. (δ66 8, 16. 
ὅ, 24. 6, 47. 8, 12, 24 δΔηά 6861.) Αὔανα 8}}, (ἢ6 
γποέἠοά δὰ ἰῃ6 παέμγο οὗ {18 88] ναί᾽οῃ 18 οἰγουτη- 
δίῃ [4}}γ ἀοία!]οά δηά οχρίδι πε, δηὰ ἰ(ἢδΐ, υη- 
ἀουδίοάϊγ, ἔον {ἢ 6 ρυγροβο οἵ Ἔβχροβίηρ' [ἢ 6 ΘΥΓΓΟΏΉΘΟΙΙΒ 
ΠΟΓΙΟη5 ΟΥ̓ [6 ζ6᾽:ν}.8 οἡ {18 ϑιι0]6εἴῖ. ΡἘυγχϑυδηΐ ἴο 
{Π18, οὐγ [ογτὰ 858 ιι564 ΘΧΡΓΘΘΒΊΟΏ8, ἰὼ ἴΠ6 τηοϑβὲ 
Ρατὶ ἤρυγαῖνα, γοῖ βοῇ ἃ8. ἢ18 ἤθᾶγοῦβ ΨΥ ποῖ ὑῃ- 
δοαυδιηίοα ψῃ ἢ, δηα ἅτ δαμ)γαὶν δαδρίθα ἰο {πε 
πηἀογβίδησιησ οἵ {Π6 δι 0]εεῖ. ΤὨΪ8 βαἰνδίίοη ἢ6 ἀ18- 
{γθιι[685 1ηἴο ἔννο ρᾶγίϑ: 158, γθθάοιῃ ἵγοπι ρθη 
8δηα ρμογαϊίου : Φάϊν, {π6 δοφυϊγοιηθηΐ οἵ {δἰ ον ; 
Μ ΠΙΟἢ ἀγὸ ποῖ ὑπῃίγθαμ θη οσοπ]οϊηθα, (88 1η 8, 16), 
μυΐ Δ΄ βοιῃϑί!ηθ8 (γοαίθα οἵ βθραγϑίθιυ. ΤῆθΥ ἌΓΘ, 
δπονονοσ, σοη)αησί ἴῃ Βθη86 δῃά ἐπουρῃς. Τῆι5, ἴον 
Ἰηβίδηςθ, τὸ μὴ ἀποθνήσκειν ᾿τη 0165 ποῖ ΟΠΪΥ ἐδεγαξϊοη 
ἔτοιῃ ρμπίϑἠπιθηΐ, θυϊ ἐϊΐε πα δλαρρίηε55, δηά νῖςβ 
νοῖβᾶ, (866 6, δ0. 11, 20), Νον μοι αἰέϊοη Ἦδ 
ἐβι4 γ ἀοϑισηδίαβ ὈὉΥῪ ἀραξη, ἀαγκηθδ5 (866 8, 16), 
δηὰ δοἰϊοὶϊέν Ὀγ ἐσέ, ἰξξο, {6 αδωπααπέ, ὡυαέον,, ἀπ 
οὔ (ῃὰι Κιπά νοὶ 51.411} σοι! ίθ νυ δίδοκ (ἢ6 {Π|γϑῖ, 
Δηα ον ἰοῦ θνοσ. Βγ αἱ] νι οῖ οὖν ]ογὰ Ἰπάϊοδίρα 
(Π6 ΘΧοθ] ]θηςθ, σορίουδηθθθ, 8ηα ραγροίυν οὗ (ἢ}]18 
Παρρίηθβϑ, Ψἤοβ6 ὈοΙὨπίηρ᾽ 15 1 {Π18 16, δ ΠΟΒ6 
ςοιηρίοία ἔγυ οη ἴῃ (δ6 118 ἰο σοπ!θ. Ζ ἰϊοῖϊέψ ἢΘ 
αἶδο ἀδϑίρῃμαίθα Ὀγ βρώσις, ζοοά, δῃὰ (ῃδι Γαι ΔΉ] ρ' 
τηἴο Θνρυ ϑίληρ |{{6, ψμοβϑα δη)ογιηθηΐ ἰ5 ρογρϑίαμδὶ, 



χὶν ἹΝΤΕΒΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕΞ 

ΔΙΨΔΥΒ ὨΘΥ͂,, ΕΥΘΓΙ 581 Ὑ]ηρ’, γε ΘΟ ΟΙογίηρ. 83.566 
6, 47.) ΕἸΏΔΙΪΥ, [6 [88 οἰθαυυ δυσὶ τῃδ΄ ΟΥΓ 
λιωπαπ πεηας νν}}} Ὀ6 γουϊυϊ οά, δὰ {ΠπἸθἢ θηΐοσ Ἰηῖο 
8ἃ σοπηημηίοη οὗ σοἰθϑίϊαὶ [6] ον. (ὅθε ὅ, 28 δπὰ 
920. 11, 25 αδηὰ 26.) Βαϊ νῇῆδι 15 ποσὰ ῆδη 4] (δὲ 
ν᾽ Πσἢ ΠΊΔΠΥ οὗὁὨ οὐὖγ σοῃξειπιρογαῦθ5 βιη}0]6), 6 ΓΘ- 
Ῥγθβθηΐβ ἴῃ πιοάθ Ὀγ ψ οἢ (ἢ γῖβὲ 8114}} ἀσσοιῃρ 1 8ἢ 
{Π15 ψοτκ οἵ νου αβιηρ ἐδ] ογ. ΟΥ̓ 1115 ψ6 ἢδᾶνα ἃ 
οἰθαγ ᾿πεἰπγδίίοη ἴῃ {μ6 ἀϊδοοιγβα ἢ ΝΙςσοάριηυβ (8, 
14. 3644.) αηά 1ῃη ἰπαΐ οὗ 10,11. ψἬοτγα ΟΠ γιβί 6818 
ἢ! πγ)56 1 τῆς ““δηδρθογα (1. 6. ΚΙ Πρ) ψἢο ἰαγθίῃ ἀονη 
ἢϊ5 πῶ ΤῸ γ 15 βῆθερ." Βιιΐ {Π6 πιοϑέ ἀξοίδῖνα ρμὲ8- 
8δᾶσ6 Οἡ {}18 8:0] 6 οἱ 15 ἰη 6, 61. ννῇθγα οἷν 1 ογὰ 88 γ5, 
“1 δίῃ {πᾶ " Ὀγραά᾿ ψ θῇ Ὀυηρσείῇ δα νδῖοη, δὰ 
ὉΔΙῺ6 ἔγοτῃ ᾿ράνθη, οἵ νη σῇ ἢ6 νἢο δδίθῖἢ 5ἢ}4}} οὐὔ- 
(αἰ οἴθγηδὶ ἔθ ον. Απα τἢ]8 Ὀγοδα 18 τὴν δοώνψ 
(σὰρξ ἴος σώμα), ν»Ὦϊσἢ 1 5}|4}} ἀδνογ ὺρ ἴο ἀδδίῇ, 
ἴῃ ογάθσγ [Πδὶ 1 πηδὺ οίδίη βαϊνδίίοη ἔογ 6 ἢυπΊδη 
ΤὰςΘ." Νον ννβ 1{ ροββί8 ἴῸΓ οὔὖἦν 1 ογὰ ἴο Ἔχργθβ8 
ΙΏΟΓΟ ΟἰθαΥ ἴῃ δῖ β56η86 6 ψὰ8 {π6 δυΐϊῇοῦ οὗ 
δΒυπιδη βαἰνδίίοη ὃ [1 σογίδ! ὩἿν 88 ποῖ ΟΥ̓ [118 ἀ06- 
ἐγίπθ, Ὀὰϊ Θβρθοῖα γ, δηὰ Ῥγορουγ, ὈΥ [8 ἀεαέὴ ; 
{ΠΟΓΘΌΥ ποῖ ΟὨΪγ ἀὐϑδεγ πα τίθη οὗ βαϊναίίοη, Ὀυϊ }ὲ- 
ολασὶησ ἀῃὰ ργοσμγὶηρ τ ἴοτ ἴθ]. Εον ἢ ἢΔ8 6ἐχ- 
ῬΓΘΕΒΙΥ 8αϊα : “ΜΥ ὈΟΑΥ το θὲ ἠε]νογθά ὑρ υπἴο 
ἀφδίῇῃ ;" ὈΥ ψΒΙοἢ ἢ τηϑδηΐ [δὲ ἢ 5 ὈΟΩΥ 15 τῆδῖ ΟΥ̓ 
ννηϊοἢ βαϊναίοη 15 Ῥγοσυγοα ἴον {Π6 Πιιπηδῃ ΓβΟδ. 
Βυϊ τὴν ἅγθ ἴἢ6 ραβϑϑᾶσαδ ἴο {(ἢ}18 οἴθοις η δὲ. Φο ἢ’ 8 
Οο5ρ6ὶ, {᾿ἰἰΔ Ψ ὨΙσἢ Ὧο 5δοῦθα θΟΟΪ 18 τηοΓα σΔ] οι] αἰοά 
ἴο 1ΠΠωϑίγαΐα 1Πη6 πίιγα οἵ (ἢ γΊβι᾿8 ρογβοη δηάὰ οἷῆςε ; 
ηἀορά, [ῸΓ πο οἴποσ γρβϑοὴ ἠϊὰ ὅ8ι:. Φοἢπ νυεῖῖα {118 
ψοσκΚ {πη ἰπδί 41} τηϊρῃϊ θα (ἢ68586 ἱπηρογίδηϊ 
{τυ} ἤτοι [Π6 του τῇ οὗ οὔγ [ογὰ Ὠη56 1. Ἡξηςα 
10 1] ῥ᾽ ΔΙ Ὺ ἀρροᾶγ ἴῃ ψνῇῃδί ἰἰρῇϊ 6 δγὸ ἴο νῖδνν 
{πΠ6 Ὠγροίῇαβι5, ψ Ὠ]σἢ ΒΌρΡοβοα [Πὰϊ Φοῆη ψτοῖθ ἢ18 
Οὐερεὶ ἰασί οὐ αἰΐ ἐδε Πυαηρεἰϊδέδ, αἱ 16 Ἔη4 οὗ {Π|π6 
βιβῖ σθηςΓΥ, 8η6 ἔογ {Π6 μέθυ οὗ βυρρὶ γίηρ {ΠΕ ΙΓ 
ΟἸΏΒ810η8. [{ 88, ᾿πά6 66, Ὀδθη ΔΙ ΔΥ5 ἃ ΠΟΙΩΠΊΟΠΪΥ 
Τοςαϊνρα ορ᾿ηΐοη πὲ Φοῇη 14 νψτῖῖα αὐέον" Μαιϊίπον, 
Μδῖκ, δηὰ [μΚ6; {πὲ ἢ γραὰ {ποὶσγ ννόογκβ8, δβουιθοά 
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αἸΝ 6 δ ΠογΥ ἴο [Π6 πη, δηὰ ττγοῖΐθ ἃ μ δὴν ΟὨΘ, ἴο 810- 
ΡΙΥ {πεῖγ ἀσἤοϊθηο!θ8β Δη4 οὔ: 5510η8. ΒΒ {Π|8 Ορ᾿ηϊοη 
ΒΘΘΙΏ ΘΧΙΓΘΙΏΘΙΥ ῬΓΘΟΔΙΙΟΙΙΒ, 81η66 1 185 ἀδϑτυΐα οὗ 
8}} Πιβίογίςαὶ ρῥγοοῖ, πὰ 18, τῃθγείογθ, ὈΥῪ απ] εΓ 
ἰγθαϊθα 88 ἃ πιθσα ἴδ [6. 176, ου τΠ6 σοπίγαιυ, πηδίῃ- 
[41η58 1ῃδι Φοῇη τυγοέθ Ξγδέ οὐ αἰΐ, ποῖ Ἰοηρ' ἁἴίογ {ῃ68 
ἄἀσθδιῃ οἵ ΟΠ γιβϑῖ, θϑίογθ ἰῃ6 (σοβροὶβ οὗ δι. Μαδίπν 
ἈΠ τὴ6 οἵῆος Ενδηροὶ!δῖ8 ἢδαὰ Ὀδθη γι ίθη, ΟΥ, δἵ 
Ιοαϑβί, ῃδαγὰ οὗϊη [Π6 γορίοηβ οἵ Αϑίβ. ὸογ, β8γ8 ἢ 6, 
{αὶ Εὐνδησο δῖ ἀο68 ἢοῖ ρρϑδᾶῦ ἴο ἤᾶανθ νυ τ6 18 
ΜΟΥ Κ ΌΥ Ν ἂν οἵ βυρρειηθηΐ, θαΐ ἴο Πανα διἰοριβὰ 8η 
ΘΏΓΙΓΟΙΥ ΡΘαυ ΙΓ ρ]8. Βιΐῖ ἴον τὐλαΐ ρμμνροϑδθ ἤθη 
ἀϊὰ μα ψυῖθ, δπὰ 2ὸν τὐὔοδθ δαΐα ἢὰθ ὯΘ 80 8γ8- 
τοι δι Δ  Υ. ἐγοαϊθα οὐ {Π6 ρθγϑοὴ δηὰ οἷα οὗ [Π6 
Μεββῖδῃ" Ηρτχγϑ, τηάἀρϑά, ἐῆθ ᾿ἰϑθαγηθα ἤἢδνϑ ἴῃ 4]] 
8568 ψΠΕ]γ αἰ δγρα ἴῃ ορ᾽ηΐοη. Νον ἃ5 ἴο δῖ ΝΘΓῪ 
ΔΏσΙΟηΣ Δ σΘ,ΘΓΑΪΥ γασοϊνοα ορ᾽πίοη {παί “οἤη 
ψυγοίθ, Ἔβρϑοία! }ν ἢ ἢ15 ργϑίδοθ, δραιηβὶ {π6 Οποδέϊος, 
δηἀ 1η ραγίίσυϊαν δραϊηϑδὶ Οεγὶπέδιμδ, να 80.411} ἢοΐ 
ΘΧΔΙΏΙΠ6 1{, βίησθ ψ ἤδνβ δἰγθδαυν βῆθνη 118 {ὉΠ η᾿γ 
(ἢ ἃ ἔτδοί ἐδ Κεσέϊρὶϊς Οποσέϊοογμη ἱπ Ν. Τ. βιιέτα 
ψιμωσ ἐδ, ΓΔ|05. 1778), ὈγΥ σοσοηϊ διριιηθηΐβ, ψν ῃ] ἢ, 
ἃ38 τ ἃ5 6 Κῆον, ἴὰνὸ Ὥδνοὺ Ὀθοη σγοίμιθά. 6 
τηι5ῖ, ἤονανογ, δανογί ἴο δὴ ΟρΙ πο σοποον πη ἐδα 
αἰδοὶρέθ5 απαά 7υἐοιυον5 9. “οὴπ ἐδε αρέϊδέ ΤΟ ΘΏΥ 
Ὀγουρηι ἔογναγα, δηά ψνῃοῇ 18 δαορίοα ὈΥ βανοσαὶ 
1 οὐγ ον ἃσθ. Νον οϊζοσθη (ἴῃ (ὐομηπηθηϊ. ἴῃ 
Ἐν. 20. Τ. 1. Ρ. 701. 5644.) Πὰ8 ἰΔ14 ἀονη 1Π6 Ῥοϑί- 
τἰοη, ἰδῇ ΨΦοί πη ψγοία [18 ψῃοὶα (ο8ρ6}, οἵ δὲ ἰϑαβί 
[π6 Βοστηπίηνσ, ΜΙ 4 νον ἴο ἀδιηοηῃϑίγαϊο [δὲ “ηοΐ 
Ζοϊη ἴπ6 Βαρίίδε, δι Ψ6808 νγὰ8 {π6 (γίβί, (ῃ6 ὅοῃ 
οἵ Οοα.᾿ ““ὙΥῆρη τἰι6 (οβρϑὶ νν88 }υ5ῖ ἀανηϊηρ (5 γ8 
ἢ6) “οΐπ ἴ!6 Βαρίϊ8ιῖ, ποὲ «ὔεδιιδ, ν)ὰβ ὈΥ ΤΩΔΗΥ͂ 86- 
σοιπϊοα τΠ6 Μ 6551}; 8ἃ8 15 οἶθαγ ἴΤῸΠῚ ΠΊΔΏΥ ρα 55αρ᾽6 8 
οὔ δουιρίαγο (45 Μϑε2ῖιι. 8,1 ἃ 2. 16 8, 15. 72οὁἢη 8, 
42)8.}: ΠΑῪΥ ὄνοη δϊεγ (68. ἀβαίῃ οὗ ΨΦοβὴ {πῸ Βαρίἰϑῖ, 
τθγ6 ψογα (ἢο86 ἢ, ΓὨτουρἢ ἔδαγ οἵ ρογβθουίζίοη, 
Ῥτγείδγγθα δι Ππησ {ποιηβοῖναβ ΨΦοἢ 5 αἸ8ο 0} 68 γαῖῇῃοῦ 
τδη {.065055. Απά, ᾿παἀρρά, πα τἢργαὸ ῃἢοΐ Ὀδθθη 
ΤΏΔΠΥ Ψῆο δοσουηῖει Φοῆη ἢ Βαρί8: 45 {πΠ6 Μρ9- 
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88), ψ Ὦγ δῃοιυ ἃ 8.. Ζομη, δὲ τπΠ6 θορίμηΐηρ οὗ Πἴβ 
Οο5ρε], αν πηδάδ βυςῖ ἔγοχιθηξ πιρθηιίοη οὗ Φοῃη 
{πῸ Βαρεϊ5ι, Δη ἃ ΨΗΥ 5μοι] ἃ ἢ, ἴῃ νϑσ. 8, ἢδνβ 6Χ- 
ῬΓΘΒΒΙΥ 5814, (παι ηοῦ 9οπ (Π6 Βαρι8ῖ θυΐ 651} νγὰϑ 
ἐδε ἐϊσ λέ οἵ (6 ψοτὶ ά, (Π6 Μεββίδῃ9 οὐ ΨὮΥ. δὶ νϑῦγ. 
15 δπὰ 19. 86η4. 8ηα 29, 5Ποι4 ἰι6 αν δρρθϑαϊϑα ἴο 
{πΠ6 ἰΘβΕἸ ΠΠΟΠΥ ΟΥ̓ Φοθπ σοποοσπίηρ ΟΠ γιϑ ὙῊν 
βῃουϊα Π6 Πᾶνα θοραη [115 Οοβροὶ 11} ἃ σοιηπιθιηο- 
ΤΑΓΊΟη οἵ ἰΐοβα διιγθιιίοβ οἵ «6518 ΟΠ γιβῖ, ψ ῃ] ἢ 
Ρογίδι 64 το ἢϊπὶ γαίμογ ἐμδη ἴο Φοἢη {[||ὲ Βαρείϑι ἢ" 

ΟΠ16 ΠΊΟΓΟ γϑοθηΐ {Ππδοϊοσίδη8 ἤᾶνα σόοπα 51}}} 
ἔσγιθογ, πηδιπίαϊηηρ {πὶ Φοἢη ψτοῖθ ποῖ ἢἰ8 σοθροΐ 
οπίν, Ὀαϊ 118 ἤγϑι Εἰ ρίϑέέε, δα ποῦ ΠΟΙ γ, ογ ἴῃ ἃ σιοδξ 
ΤΏΘΆΒΌ16, ἀραϊηϑί [ἢ6 ἀἰ8ς 1 ρ 165 οἵ Φοῆη (6 Βαριῖδε. 
“Ἐὸγ [Π686 (βαν {67} δαάπογθά ἰὸ {πϑὶγ πηϑβίθυ 80 
ἰδηδοϊοιϑῖν, (δι πον ἰοδ 6685 ἴον ΨΦοἤηῃ, δηά δἱίο- 
βοίΠογ γο)θοϊθα πὶ 85 Μαββίδῃ ; πᾶν, γεραγάϑὰ Ζοϊη 
Π6 Βαρεδὰ δἰοηθ ἰπ {πᾶΐ ᾿ἰσῃέ. Ἠρδηςα ΤΠ6Υ ῥτο- 
δθαῖθα ἢ5 ἀσσίτ! 68, δβαἀτηϊη!βιογθα ἢϊ]9 Ὀαρί!8π), ἴο]- 
ονθα 18 δβορίϊς σι] 8, δηά, ᾿ηἀορά, οὐβογνϑα {ἰπ6 
ον 88 τιΐθ8 ἴῃ σοηθγαί; δηα βιιοὴ 88 {Πα ῖγ ἡ θ6ὺ 
{Πδὲ {Π6 ν᾽ σοηϑι 6 4 ροουϊάγ δηά ρονογίμ! βεςῖ, 
ΨΠΙΟΝ γθιηδη8 ἰο0 (ἢ8 ἀὯΥ ἴῃ Αϑῖ8 υπιίδρ [ἢ 8 ΠαΠη68 
οἵ ϑαδαὺὶ ον Ζαὐὶὶ; αἰ ἰουρῇ 1Π686 ἢᾶνα, ἴῃ τΩΔΗΥ͂ 
τπΐηρδ, τοοθάρά ἔγοπι {Π6 ορίπίοῃβ δηἀ δῃηά ργδοίίςθ8 
οἵ (Π6 δποίθῃϊ ἀϊβοῖρ]65 οἵ ύοῆη." ΤΤΐβ ορίπίοη ννᾶ8 
ἤγϑι Ὀγουρῆϊ ἐοσινασγὰ Ὀγ Βαγκαν, ἰὴ ἃ ἰοδγηθα ἐγδοῖ 
ἄδ δοορο υαπροίϊἠ “οαη., νι δτοῖη ἢς δηάθανοιιΓ8 ἴο 
Θ5.4018} [{ ἔτοτῃ [ἢ (οδβι ΠΟ} 168, 181, ΟΠ Ενδηρο  18ὲ 
(1, ὁ δηα 7. 8, 1δὅ. 14, 1. 10, 40. [2, 156. 1 Ερ. 1, ὅ 
δηΐ 6.); Φάϊν, ἔγοπι {μαι οἵ Φοῆη {16 Βαριϊδε (Φοδη 
1,15, 10--- (06. 8, 22.) ; δηά, 86.]γ, οὗ ουν [μογὰ (Δοιη 
ὅ, 81--88).. Τηδη ἢ δἰίθπηρίβ ἴο δῆον ἴτοιῃ ἠέδ- 
ἔογψ ταὶ τ Γ6 νοῦ {ἢ ο86 νν]ιο ρδοθά Ψοΐη ὑροῦ 
δαυλὶ ν ἢ, οὐ ἀνθ ρῥτγοΐεγγοα ἢϊη θοίοσο Ο γίβῦ, 
δηἋ {Πδΐ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ {π6 {ἰπ|6 οὗὁἨ ΟΠ γῖϑι ἢ πΠ1561} (866 
Μαῖῖ. 8, 1. δεα4. Φοπη 8, 256. Μβ8ῖι. 9, 14. 14, 1 δι 9), 
θυ 1 [ἢ6 δρο οὗ (Π6 Αροβι]68, (1 ψ Β1οἢ {ΠΟΓΘ ΘΓ 
Πυπ]ογοὺβ (οἰ οννοῦβ οἵ Φοΐη (Π6 Βαρεϊδί, ποῖ ΟὨΪῪ [ἢ 
Ῥαϊορβίίης, θὰ αἶδο ἴῃ τθθοθ, δηᾶά δβρθοῖα! γ δἱ᾽ 
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Ἐρθ8ι.58, ψἤογα Φόἤη ᾿ἱνοά, ἰδιιρῆς, δηὰ τοί, ννἣό. 
ΘΓ ΤΟΥ 6 Υ]ν θλριἰδοα ὈΥ ἢ] η1, ΟΥ ἢ158 ἀ18010168, δῃηά οὗ 
νοι (δε π ἢ 15 νν88 σὨΙοΐ, Αοἰβ 18,14. β664. 18, 25. 
10, 1---7), δηά, ἤηδ!γ, δνθὴ ἴῃ διμοοθθαϊηρ ἐϊπιεδ' 
αἀπιοησ Οὐγισἐϊαης δὰ 68, δβρθοί! ν τῃοβ6 ο8]16 6 
ἴῃ6 Ορμῖα, ψῆο ψ γα ἰπΐβοίεά ψ ἢ (Π6 Θγγοῦβ οὗ 
(Π6 (ποβίϊςβ, (ΘγΠ]18η5, Μδγοϊοηθ8, Ν᾽ ΑἸΘ ἢ ΓΠ1Δ}8, 
δηᾶ οἰἤοσβ, δηά ψῆο ἰιδὰ {πεῖν οἰ οἵ βοοῖ ἢ Αϑῖ8, 
Ρδιυιτου αν ϑυγῖα. Νάγ, [Π6 88η16 ἰθαγῃθα ἩΓΙΓΟγ, 
1η ἢἷ8 δ)αΐγὶδα ἀο ϑαῤωῖδ, ᾿ὰ8 θη ἀθανουγοά ο βῇον. 
1ῃδὲὶ {Π6γ6 ψγ88 ἃ δίπρεϊαγ βοςὲ σοπηροβρα οὗ .6}8, 
Αι) ὦ αἴογναγάβ (γι ϑ]8η9, νὴ ΟΥ̓ “ΨΦοῆ {{|8 
Βαρίϊςῖ1 ψογα ἢγϑε σα] δα επαάαὶ “Ψαήϊα ((ὨτΙς118Π8 οὗ 
δὲ. Φοη), δῃὰ αἰϊζογναγάβ ϑαδἰὶ, [Ι͂ἢ ΟἹ ὌΝ ἢ {{π|68᾽ 
τ18 Πυροίθβ8 88 ἰοιιηὰ τηϑὴν ἀοίδηοιβ δπά 
Ἀν ΟΌΓΟΓΒ, ΘΒρΡΘΟΙΔ ΠΥ Ονεσθοοκ, ἴῃ ἃ ΜΟΓΚ οὐ 1ἢ]5᾽ 
8 )οοῖ, δίογγ, δηὰ Νογθεγρ ἀθ τεἰϊ ίοηθ οὐ ἐἰϊηριά 
ϑαδαογμπι. 

Βυϊ 118 ορ!πίοῃ οὗ {πΠ6 ολαπηϊέος βθθτὴβ πο θείου 
ἰουηάήοά Πδπ (πδῖ οὗ (Π6 Οεγίηέλίαηβ δὰ Οποσέϊςε. 
Ἐον, ἢγϑι, δ ποιρῇ 1 ρρθᾶγβ ἔγοιη τΠ6 Εὐνδηρο 1518 
ἘΠ Ιηδοῖνοβ, ἰΠδι (6 δι ίῃουγ οὐἉ Φοίΐη ἐπ Βαρί8[ 
βίοοά νϑσὺ πρὶ, ἢοΐ ΟὨΪΥ διηοηρ ἢ18 (18010168, θὰ 
4150 ψ ]Π ἢ {Π 6 ΡΘΟΡΪ6; ᾿πβοιλιοἢ [Πδ ϑοηιθνο γα ̓Πο]]πηοα 
ο τοραγὰ ᾿ἰπὶ 85 9265ϑἰαἶ, γοῖ 10 866 }8 ἰησγ 10] 
ἐμαὶ [18 ἀἸβοιρίθ8, οὐ (6 ἀφαίῃ οὗ {ποὶγ πηδϑίογ, 
Βῃου ] ἢ ἢᾶνα Ἰεΐξ «6518 δῃηὰ σοηϑβιίυςεα ἃ ρῬδου]ᾶῦ 
866ξ, 8η4 [δῖ ἃ 6 ν 181} 8η ἃ ἃ ὨΠΊΘΓΟΙΙ5Β οη6. ΝΔΥ, 
1 ον] ἀΘΠΕΪΎ ρΡρθαΓβ ἔγουῃ [Π6 (ὐο5ρ6]}5 {πδΐ ηοΐ ἃ ον 
οὗ τ ο86 ἀπκορ!οα αοἰποιυϊεασοα δι α6 οσεοιας, 
δηἀ {8 ΘΙ γασοα ἢ18 ἀοοίγηθ. Απά δον, ἱηήοοά, 
οομίά τῇογ ἤᾶνα [4]16ἢ ἰηΐο βϑυσῇ Ἀπ ΘΓΓΟΓ, ν ἤθη 
Ζοθη, 88 που ψ6}} Κπον, δηά πιυβί να Κπόονῃ, ἢδά 
ΘΧΡγοδϑίυ, Ὄρθηϊν, δηα πιοϑῖ δ ρΠΔΌΟΔΙ Υ ἀϊβϑανον οά 
ΔΏΥ 5ι1οἢ ΡΓΘΙΘΏΒΙΟΏΒ: ΠΑΥ͂, ηΘη [ἢ Ργιϑοη, 6 δα 
Β6ῃϊ ᾿ἷ8 αἸ8ς 1068 ἰο 6508, ἴο ἴᾶνα (815 σοΠἢτδίοη 
ἔγοτα ἢ18 ον του ; {Π18.9 85 ἴξ Μ6ΓΘ, σοπλ ΕἸ 
{ἢ 6πὶ 1ηΐο [18 παηή8, δῃηαὰ γοβίρηίηρ (ἢ δηλ ἴο 15 1η- 
δίσυσίίοη ἡ Τοδα ὙΠῸ τρδιηϊαίη ἰἢ6 ΟΡΙΠΙΟΩ ἴῃ 
αποπεσῃ, ϑρροδὶ, ἱηἀοοή, [0 5οθ]δ ρᾶβϑᾶζεδ οἵ (Π6 
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Αοἰβ (48 18, 25. 18, 24. 5664. 10, 1---8). ΠῸπ] τ θοῇ, 
οννανογ, ἰὸ 185 Ποῖ ΘΑβΥ ἴο 866 ἢονν {Π6]Ὁ ἢυροί 6818 
οὔ δοοέ 97 οἠπαπηϊέος, δοέὴ “ειοϊδῆ απα πιιπιθγοη 5)" 
σδῃ Ὁ6 6514 0]15164. ΕὌγ, 8ἃ85 ἴο {8 ἤγβί ραβϑᾶρθ 
(ν ϊςἢ 18 οαηᾷ ἰη δῖ. δι} 8 ϑροϑοῖ δὲ Δητοσἢ), {Π6 
ΔΑροβεῖϊθ νγὰ5 ορηραρσρὰ ἴῃ ργονίηρσ' {Πδϊ .68115 5 {Π 6 
Μεββῖ4ἢ, δηά, ἔογ {πὲ ριισροξθ, "δα δανογίθα ἴο {Π6, 
[680 Π ΠΟΥ οὗ ψομη ἴῃ6 Βαρι8ϊῖ, 8ἃ5 ἃ ργθασΐθν οὗ ἐἠδ 
] ον, ννἣο οἰ 6 α ἢ15 ἤδάγογθ (ο θΔΡ 18Π) δηα γερϑηί- 
δῆς6, 84 ΨΠΟ ΟΡΘΠΪΥ ῥτοΐδϑδοά {ηὶ ἢθ 88 ποί ἐδ 
Μοσειαὴ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ ΟΓΟΓΠΠΟΓ ἂπὰ ἰορσαῖθ οἵ 6 Με8- 
δίδῃ, ψῆο νψ88 800ὴ ἴο Δρρθᾶγ. 10 Ψοῆη δηὰ ἢϊ8 
ἐο5{ΠΠἧἸΟΩΥ ἰῃ6 ΑΡροϑβί[6 ψ ΊβοῖῪ Ἀρρεθα]θά, 8ϊποθ 1{ ννᾶ5 
ὨΠΙνΟΓΒΑΙΥ οχρθοϊθὰ ὈΥ 16 Ψψ6νν8, ἐπα Ὀδίογο {Π| 6 
Μοβϑίδῃ {ποῦ σοι] ἈΡρΡΘΑΓ δοπιθ γα γ Κα ῦΪα ῥγο- 
ΡΣ 84 ἢ6 ψ6}} Κηθνν {πᾶΐ 80 ἢ ἃ τ6ϑ]πποηΥ, δηά 
ΤΟΙ 816 ἢ ἃ ρογβοη, ψοιϊὰ ἤᾶνο σγοδὲ νεῖρῃς ἢ ἢ 5 
Πράγοῦβ: θυΐ οὔ τΠ6 ἀδοὶρίος5 οὗ Φοίνη ᾿6 ἢδ48 ποΐ 5814 
8 ψοτά. [Ιὴ {6 βοσοπα ρᾶβϑᾶρα πιθηίοη 18 πιδάθ οὗ 
ΑΡρο]]οβ8, ψῆο ᾿δὰ γϑοοῖνοα ὑδρίίδηι ἵτοπὶ ὐοῆη. Βαϊ 
σΔη Μὸ ΠυτΊΌ ΘΓ λῖσι τςἢ 8ΠΥ 8ιι:οἢ β6οί οἵ ΦοΠϑηη 068, 
ψ Π θη ἢ6 ἰ5 β8᾽1 ἴο αν Ὀθθῆ κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ 
Κυρίου, ἰηϑἰγιισίοα ἴῃ τ[Π6 ΨΑΥ οὗὨ {πὸ [ογι], δὰ ψ ἢ 
τοδὶ ἔδγνθηου ἴο ἰᾶνο ργοδοῃοα ψῇαΐὶ ἢα Κηον οἵ 
1π6 Τ,οτὰ 9658) Ηὄὖ μαεδιὶ, 11 866π)8, γϑοοοινρα {ἢ6 
Ὀαρίβπι οἵ Φοἤπ ΟὨΪΥ, ἃ εἰγουμηβίδηοθ ψ ΠΟ] 15 πη 6η- 
ἐἰοηδἀ ἴῃ ογήοθὺ ἰο ᾿πάϊοαϊο (δὶ ἢ ἢδα ποῖ Γεςοὶνοά 
[Π6. ΘΧΙΓΔΟΓΟΪΠΑΓΥ ρὶ 5. ν]σἢ ψογα (ἤθη σοπ)οἰποά 
ψ ΠῚ τῃ6 Ὀαρεϊθπι οὗ Ολνὶδί, ποὲ ψὶτῃ {πὲ οὐ “ολη; 
ἱπ ΨὮϊσἢ σοηβιβιοα {Π6 οἰ 61 ἀϊἤδγθηςο οὗ ἔποβα θδρ- 
{ἰ5δῃ18. ΕἸΏΔΠ]Υ, ἴῃ ἰ6 {Π|τὰ ραβθαρσα (Ὁ ὨΙοἢ 18. σ6]6- 
δτγαίθα οἡ δοςοιιηΐ οὗ {πῸὸ6ὶ ἰδβρυῖθ σοποθγηϊηρ {ἢ 6 
τοροίοη οὗ Ὀδρίϊ5π)), 6 τϑδά {Πὶ δέ. Ῥδι! πηοί 
ΜΠ} σοτγίδιη αἰδοῖ 65 δὲ Ερἤθβϑαβ. ποῖ γεῖ θηδυρα 
ψ τ 16 οχιγδογάϊηαγυ σΙ 8. οὗ (ἢ6 Ηοὶν ϑριγῖι, δπὰ 
ψΠο Παά οηἱγν γϑςεῖνοα Ψ0ἢΠ᾽8 ὈδΔρί8π), δηκ {Ππῶὶ ἢ 
δαρέϊκοά ἐΐοηι τιπίο ὕδδι5 Οἠγιϑέ, Ὀδβίον!ηρ προη 
{πηι {[1ο86 ρὶ 8 οὐὗὁἁἨ νῃϊοῦ (ἢθΥ ἢδα ΠΙΠογίο ποῖ ὄνοη 
λοαγά. Νον σδῇ ψ6 γδοορηϊδ6 ἴῃ ἴοβ88 γα- δδριΖοά 
ῬΘΙΓΒΟῺ5 80 ἢ Ὁ] ονγογβ οὗ Ψόἤη 48 πόδα σοπιηιθηΐδ- 
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ἴΟΓ8 ΒΌΡῥοΒΘ, πδιηεῖγ, 76 ν)8 (εηδοΐοιβ οὗ {86 Μοβαὶο 
1,ν δὰ {Π6 τιῖ68 οἱ {παὶγ δμοθβίογϑ, γα) οί ηρ «6511.8, 
δῃηά τηδἰηϊαϊηΐηρ τπαἰ Φοῆη δ᾽οῃθ νν8ὰ8 (6 Μεββίδῇῃ ὃ 
ΒΥ πο πιθᾶῃ8. Τῆθβθ ἅγὰ ποῖ ἀθβογ θα 848 ῥοδίοισογς 

οΐη, Ὀυΐ 85 θη Ψψἢο ἢδα Ὀδρη δαρέϊκοα ὃν ἀΐηε, 
δηά {ἢιι5 Ὀοϊονοά ἴῃ τη6 “εοσδία, τὐἦο ιυας ο σοηιθ. 
Ἐοὸγ Φοῆη θαριϊΖοά ποηα θυΐ 8ιςἢ 8ἃ8 ῥγοΐβϑβθα γϑ- 
ὐβ ἀρρει δηὰ δε! ονοα 1. τῃ6 αΐυτα Μεββίαν (88 
Δ] ἜΧργοϑϑν δή ἀ8 ὈὉγῚ νᾶ οἵ Ἂχρ]οδίϊοη ἰῃ νοῦ. 4.) 

Τόσο, τὨοτοίογε, 1Γ ἸΠῸῪ οὐβεσνοα ἰπαὶν Ὀδρι]5ηλδὶ 
ῥτγοίδϑββίοῃ, (ἡ Ποἢ {Π6Γ6 18 ὯῸ Γβᾶβοῃ ἴο αι165[]0Π), 
οομέά ὮΥ ὯΟ τῇθδηβ δοσοιηΐ Φοῇη 8ἃ8 [ἢ6 Μοϑβιδῇ. 
Βιι ἴογ νῆδὶ ριγροβθ, ἤθη, ννοσγο [6 Υ γϑ- θδριϊΖβρα ἢ 
ῬατγιΪγ {πὲ (ὨδΥ πρὶ ῥγοίδββ γα ἐπ Οἠ ἱεέ, ἴοτ 
{Ππ6Υ δὰ θΒα6θῆ ὑαριιΖοά ὃγ Φοῆπ υηΐο ἰπ6 Μαϑββιδῇ 
ἐμαέτυας ἐο οὐπιθ, Ὠοῖ Βρθο σα] Υ μπίο ὕόδι : δῃὰ 
Ῥαγιγ, τ[ῃδὺ (ἢν πιὶσῃς τοοοῖνα 6 δχίγδογα δ ΥΥ 
οἰβθ νησἢ δοσοπιραηιθά βυσἢ ἃ ργοΐεβϑίοη ΝοιΠΟΣ 
88 {πΠ6 πυπηῦοῦ οὗ ἢ 686 ἀἸδοῖρ᾽ 68 σοῃϑ: ἀθγαῦ]θ : ἔτ 
ψ6 ἤηά, ἔτοπιλ νοῦ. 1Φ., {Πα [ΠΟΥ ΘΓ ἴῃ 4}} ὑὺϊ 
ἐιυείυοΘ. Ἐτοηὶ {[|686 ρᾳβϑᾶρθϑ, ἱπογΘίοσο, [Ε σδη ὈΥ͂ 
ὯΟ Π164η8 ὃ6 οσοἰἰοοἰοα (ἢδὲ {ΠἸ6Γ6 οχ βίεα δὲ ἐμαὶ {1Π|6 
ΔΏΥ ΡΘΟυΪἑ ΔΓ βεοῖ οὗ Φομαπηϊίθβ. Αηά τποιρῇ 8οπι6 
νου ἄγαν ἴο (Π18 ριΓρΟΒΘ ἃ ραβ88ᾶρα οὗ [ὺΚ6 8,15., 
δνϑη ΨΊῈΠ (ἢδὲ [ΠΘΥ σαηηοῖ τηᾶῖκο ουξ ἃ ἰοἸαγα Ὁ] 6 σᾶ86. 
ΕἘογ [ἢο86 ψῆο ἃγα ἔῆοσα βαίᾳ ἕο ἤανβ ἀϊβρυϊθα, οὔθ 
δίηοηρ δηοίῃον, ψηθίθμογ «Ψο᾽ πη Ψψ γα διβ86 Ὁ {Π6 
ΟΠ γιβί, ἐὐόγὸ ποέ “υἐοιυογς 07 Ψοΐη, Ὀὰϊ σογίδϊη οὗ {6 
Ῥορυΐαςα ; δηά {πδν οἱ γεαδοηθά τήθης {Π|᾿π|ὰ- 
βαῖνθα, Ὀυϊ αἰά ποῖ ἀδοϊάθαϊνγ ῥγοΐδββ 8ῺΥ ΟρΙ ΠΟ ; 
δηά παῖ δί ἃ {ἰπ|6ὸ ἤθη Ζοῦπ ἢδα δοάγοοὶν δηϊοσγοα 
ὉΡο ἢ15 τ! ηἰβῖγυ, δηα .6518 δα ποέ σοπιπιθησοά ἢϊ5, 
ται ἢ 688 σΙΌΨΜ ἢ ἰδπλουβ ὈῪ Ψψογά8 δηα ψογΚϑβ. 

Αραίη, Π6 ροδιιοι νυ ἰοἢ ἢο86 Ἰθαγηθα πηθη ἰδΥ 
ἄονῃ 885 ἴἢ6 ἰοιιπάδίοη οἵ {ποῖ ορίηΐοη, πϑπιοὶυ, 
{πᾶ [Π6 πιογα τεοθηΐῦ ϑαδωὲ ἀθγινοα {πεῖς οτὶρίη ἔγοπὶ 
“0}|Ππ᾿8 4156 10168, 8Δπαὰ ΘΓ ἃ βἰιοοῖ ἔγοπι ἰδ βίοοϊς, 
ΠΟΥ ΠΟΙΓΠΟΙ ἤδᾶνα Βῃθ ἢ, ΠΟΥ σὴ ἀθιηοηῃδίΓαϊο, ὈΥ 
Ὠἰϊἰβίογιοαὶ ῥγοοίβ ; {ΠῸῪΥ ΤΠΘΓΟΙῪ σοηγθοέΐμγο τὰ ἴτοηι 
ἐλὶδ οἰγουϊηβίδηςθ, [Πδὲ {π6 δαῦφοὶ ἃγθ 5αϊά, ἴῃ {ποῦ 
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το σίουι5 αἰ ἰβοὶρ᾽η6, ἴο αν ᾿δὰ ἃ βἐογί οὗ δδριίϑιη," 
Πα 50ΠῚ6 ΟΥΠΕΟΓ ΓΙ65 ΨΉ]ΟΝ ψ ΓΟ ἔΟγΠΊΘΥΪΎ ἀδιιδὶ ἴο 
ΨΦοἢη, δηἃ ΠΊΔΥ 866 ἴο ἤανε ὕθθη ἀογίνϑά τος ΠΙ : 
ἴο αν υϑεὰ ννογὰβ δπὰ ρἤγαβϑθβ αἰπηοϑὲ [ἢ6 588Π|6 
ΜΠ, ΟΥ 5: π|}|8γ ἴο ἴπο86 νῃϊοῖ Φοῃη {Π6 Εναηρο 8. 
οηρογεά ; δηὰ δβρθοῖα! ν ἴο παν δρρ 6 ἰο ΖΔοϊη 
1η6 Βαρί|8ϊ, Πᾶπ|68 ὈΥ ψῃϊσἢ οἷ Ενδηρθι δι ἢ 88 
ἀοδίρπηαῖοα .([65118 ΟΠ γιβί, 88, [ῸΓ ᾿ηϑίδῃοο, ἐσλέ δηὰ 
ἔγζε. ὙΠοβο ἰεαγηθα πιο ἐαζο ον σταηέεα ται 16 
ΙΠΟΓΟ δησίθηξ ἡἰβοῖ 0168 οὐ ΨΦοῆη τῃ6 Βαρτϑὲ πδά 
{ποθ ῖνθ8 υϑοα {Π686 ΝΟΥ ψογάβ8, δηα (Π6ΥῪ {6 η66 
ἄταν ᾿Ἰῃθγθῆσος βοπηϑί! πηθ8 τοι 686 ἴο (ἢο86, δηά 
ΒΟΠΊΘΕ1ΠΊ68 ἔγοιη {Π086 ἴο {Π686 ; ΜΠ ΟΝ 15 τηΔη 1 6 51]}ν 
ΓΟΆΒΟΠΙΠρΡ' 1 ἃ ΟἸΤΟΪ6; ὄνθη ὁη σποδοῦ δοσοιῃηί, ἴοο, 
{Π6 ΟΡΙΠΙΟΉ 18 ΝΘΓΥ ΠΠΡΓΟῦΌΔΌΪ6, βίηοθ (85 ἴον {Π 6 π|- 
86 1ν 658 ἃΓ6 σοτῃρο! ] ἃ ἴο Δοκηον)]θοαρθ) {Π|6 ΤηΟΓΘ γοσθηΐς 
Φοῃδηηϊο5 ἀοραγίοα ἔγοιῃ {{Π|6 ΠΊΟΓΘ δηοίθηϊ ΟΠ65 [ἢ 
ΨΘΟΓῪ ΠΊΔΗΥ ΟΡΙΠΪΟΠ8. [{ σαπῃοίΐ, (Πδγοίογο, δ6 ἴγοπὶ 
(Πδησο ςΓοἸἸοοῖοά τη ἰη {{Π|6 {1π|68 οἵ {Π6 ΑΡροϑβι[68 
{ἢθγθ δχιϑίθα ΔΠΥ͂ ρΘΟυ ΔΓ δηαὰ πυμηθγοιβ βθοῖ οὗ 
ΨΦομιαπηιϊίε8. β 

Ιησδοά, ἐῆογο ἤν Ὀθοη (πο86 ψῇο, οἡ πο 5ἱρῃῖ 
στουηάδ, ἤανα ἀουδίοά ν ῃρῖΠοΓ [ἢ 6 ργοβθηὶ ϑάθθὶ 
οΥ Ναββδυ! ἀογινοα {Π61Γ οΥΡῚη ἔτομη σὴν ϑεεΐ οὗ 
ε)ολιπ᾽ 5 αἰδεῖρίος; ὍΔΥ, {παν Πᾶνα διιρροβοά, ἀπ ψ ἢ 
στοαΐῖ ργοῦδὈ} } Υγ, πὶ ΠΟΥ σοῃϑια6 ΤαΙΠὉΓ 8 
ΜΜΗαδοπιείαη δεοοί. διυις ἢ ννὰβ8 {Π6 ορίπίοη οὗ Νειἢ- 
θυῆτ, Τγοίμβοη, Ααογ, ἀπαὰ Βιμη8, 4] ρθγβοἢ 8 6Π1}- 
ΠΟΥ υλ] βεὰ ἴο ἴογπὶ ἃ γσῃξ ἀρηηθπηξ οἡ β0ς}} ἃ 
8 0]6ς. 45 ἴο [6 οὐπιεέμαο οὗ Ῥάγαδοοίοσψ, νὨϊςοἢ 
Β0ΠῚ6 (ΓᾶΠσ6 ἴῃ (ἢ6 αἰϊςίίοη οὗ ψοἰ)η᾽5 αΙ 8. 1068, δηὰ 
ἰῃ8ι οὗἩὨ {6 αοβρεὶ οἵ 9οἤη {ῃ6 Ενδηρε ϑῖ, δηά 
ψ Οἢ τον {ΠΚ {πᾶ Ενδηροὶ δε ΡΌΤΡΟΒΟΙν τι86ὰ 
ἴον τοδιτηρ {πεῖ 11 ἘΠΘΙΓ ΟὟ ΘΧΡΓΘΘΒΙ ΟΠ 8, ὮΘΓΟ 
ἀρδῖη [ἢ Γαδβοηϊηρ᾽ 18 ργθοδιῖοιβ. ΕῸΣ 1Γ{ΠῸΓΘ θ6 Δηγ 
ΒΔΓ οὗὁἨ {πὲ Κιπά, 1{ 15 σογίδ! ἢ {πῶ (6 δά- 
νοΓγϑ8 168 Οὔ (Πα γα]! σίοη διε ᾿πηροϑβίοῦϑ (45 (ἢ 6 (δι1η- 
{π18η5, Οποβίῖοβ, πᾶγ Μαϊδιημηθα ἢπΠπη56{), 1ἢ οΥάοσ 
ἴο Ῥύοσιυγα ἴο 161] ΟΡ ΠΙΟΠ5 80Π)6 δογὶ οἵ χγϑβϑιη- 
Ὀίδηςο ἴο ἰγσυἢ, δηα {{Ἰπ|5 τοηάθυ {6 πὶ πιοι'Ὲ δοςορί- 
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Δ] ἴο ΡΘΓβοηβΒ οὗ δνϑιν βογί, ἀἄγθνν σορί ο5}Υ ἴτοπὶ 
[ῃ6 Αροβίοϊ!ις ρῃγαβθοίορυ, δηὰ Ἴοδίθαά ονϑγ ἴδοῖν 
ΟΨὮ Ορίη!οη5 ψι ἢ (ἢ 6 ψογάβ δηά ἔογπι δ οἵ δογιρ- 
ἴὰγθ. ὅο (πί 1 ὄὌχδηιρίὶοα οἵἠ ψογάβ θαῦθθηΐ 1η 
[Π6 δοτιρίυγοβ δε ἔουπὰ 1π {Π6 τα] ρίοιι ἀορη)ᾶβ οἵ 
ΔΏΥ 5θ6οί, {6 ν τηυδί ἢοῦ "6 {πουρὶΐ ἴο 6 θογγονϑὰ 
ὈΥ {Π6 βδογθὰ Ψ ΘΓ ἔγοπιῃ ἐλεὶγ ρἢγαβθοίοσυ, δυΐ 
υἱοθ υογδα : ΜὨϊΟὮ, 1π {Π6 ςᾶ86 οὗ {π6 (ὐποβίϊςβ, 6 
ΤΠ )Κ 6 ἢᾶνα 58{1|5}Δ οἰ Υ ργονθα ὈΥ ᾿Ἰηἀαοίίοη, 1Ἰῃ 
[Π6 {ταςΐ ἄρον ᾿ῃθηςοηθα, ρΡ. 9224. βεαη.. Δάπητηρ, 
Βονόνοῦ, {Πδὲ ἴἤθγο ψογο 1ὴ {6 ἀοοσίγιηθ οὗ. Φο}1Π᾿8 
ἀϊβοῖρ]68 βοῃθ ψογάβ δηα ρἤγαβεβ νῃϊοϊ ἴῃ βουπὰ 
Ὀοᾶγ 806 σγϑβϑιιίδησα ἴο [(ἢ6 μῃΓΑΒΘΟΪΟΡῪ οὗὨ [ἢ 6 
βδογοά ψγιίογβ, γαῖ {παῖ Ψ1Π}Π ὈΥ ὯΟ πη6δῃ8 5ι 6 ἴο 
Ρτονα {δμαΐ {6 ἰαίοΓγ δὰ δῆγ γϑίδθγθηςσθ ἴο {Π 6 ἔὈΓΠΊΕΓ. 

ΙΪὴ 5ῃοτί, (6 ψνῇο]6 ΟΡ που σγαϑρθοίηρ {686 
Φομδηη! 65 (48 1Π6Ὺ τὰ Τα |]6 4.) 18 ἀσβεαία οὗ 4]} 
Ἠϊδίογιςαὶ ἰουπάδιίίοη. ΕῸΓ 10 ΠΟ δποιίθηΐ ΨΓΙΘΓ, 
ψΠΘίΠον ΟΠ γι βίίδη οὐ ΖΦον ϑἢ, ἀοθ8 ἴἤθΓΘ οχὶϑὶ ὄνθὴ 
{6 510 ῃα8 νοϑερα οὗ δὴν βυςῇ β6εοῖ. Οπδ ρῥτοοἕ [85, 
ἰηάςαά, ρτγοάδυςοα ἔτοιῃ [Π6 Πεοορπὶξοηθα ΠΟΙ ΤΟΠΪΥ 
Δϑοσϊ ρα ἰο (Ἰοπη. Βοιῃ. ἴ,. 1. (. δ4 ὃς 60. Βιιί, ποί 
ἴο 88Υ {πὲ [6 ρα 6 6858 Οὗ (086 ΤΙ Πρ 15 ὨΘΑΓΙΥῪ 
δΔρδηἀοηρα, ΘΥΘΥΥ οὴ6 Ψ]|10 ΘΧϑΙΏ1 65 {Π6 ρΑΒΒΔρΡῸ 85 
ΘΝΟΓ 80 810 ΠΈΠ|ν, νν1}}} φαϑὶν ρογοαεῖνα της [Π6τ6 185. ἨὨῸ 
τηθηίοη πηδήδ ἰη (ποῖ οὗὨ δὴν ρεομέϊαν' δ6εἐ οὐ “οδαη- 
πος, Ὀυϊ οὗ δοπιθ αϊδοὶρίοβ ὁ} οΐπ πο ἢ6 δά 
566} πη ἢϊ8 {{π|6, Δηα οἵἩ ννῇῆοπι 0Π6 ΟἹ" ἔϊυο τηλϊηϊδι δα 
18. “οἰπ {6 Βαρίϊ8ὲ 88 ἰῃς Μοβϑβίαὶ", ποί «6885. 
ΝΑΥ ἴο {18 ορίπίοη ἰῃ6 ψ]οΐα βίγθδηι οἵ δηοσίθης 
᾿ΙΒΙΟΥΥ ΓΠ8 σουηΐοσ. ΕῸΓ βιγοῖν, 1Γ {ῃθγ δα 6χ- 
ἰδία δὴγ δεοΐ οὔ {Πα Κιηά, {(Π6 ᾿νδηρο οὶ νυ ΓΙ [6 ΓΒ, 
ψ θη ἰγοδίίησ Οἡ βυσῇ 84 βιδ)]θοΐ, οὐρῶς ἴο ἢᾶνα 
τηδάδ, δηα ἀουθι]685 τοοιρά να τ 6 βρθοῖδὶ τπϑη- 
(ἰοη οἵ 1{. 
τοι 4}} ἐΠδΐ ἢΔ8 Ὀδθη 8414, δὴν ἰθαγηθα, 1η{6]- 

Ιισεηΐ, δηἀ πηρτο]ἀϊοοὰ ρογβοῃ νν1}} ΘΆ51}Υ ρϑσγοαῖνο 
ἴῃ ψ δὶ Πρ οὐρῆΐ ἴα Ὀ6 νἱονοα [6 οριμοη (ἢ δί 
Φοδη ψγοῖβ δρδιῃϑί {π6 βεοΐ ἃδονθιϊηθηιοηθή. 

Το ι.8, δ Ἰϑδϑῖ, 11 15 οἰθαγ (Πδΐ ἴῃ 1818 (ἀὐοϑροὶ {Π6 γα 
ΝΟΙ,. 111. ς 
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ἐχ βίβ ποΐ ἃ βΒῃδάον οἵ Δγ νεβίῖρα οἰ{Ππ6ν οὗ Οποβέ! 8, 
Οοτγπ 5, ΟΥ ΦΟΠΔΠΠΙ68; ὨΔΥ, 6 ἅγα θγΠΪΥ ρεγ- 
βυδάοὰ {παῖ {π6 Ενδηροὶϑὲ ψιοίθ βοίθὶΥ ἴον ἔψο 
σδι1565, ΑΓΕ ἀρρογίδιηϊηρ ἴο {Πο86 {{π|65, θὰϊ ρΑΓΕΥ 
σομηοη (0 αἐέ ἐξπιθ5, αηα οχίθησιηρ ἴο {Π6 πΠοὶς ἢυ- 
ΓΔ ΓΙᾶ06. ΕῸΓ ἴ ΔρΡρΘΔΓΒ {Πδῖ ἰἤθ γα χοῦ ἤθη ἀρδΝ 
ἸΏΔΗΥ διηοηρ ἴπ6 (ΓΙβι184ῃ8, (ρου γΥ 1[Π6 0615 
ΟὨ69,) Ὀγ ψἤοαι [16 ᾿πηρογίδηϊ (τυ σοηποοίοα ἢ 
ἢ 6 Ρογβοῦ δηά ψοῦκβ οἵ «6808, ἃπα (Π6 τηοάς οἵ βαῖνα- 
ποη ἰο 6 οδίαϊηθα (τοι πίη, ογθ, 1 ποῖ Ρογ- 
νογΓίοα ὈΥ ΘΓγοηθοι8 ΟΡΙΠ:ΟΏ8, γαῖ ποῖ σογγθοίίυ Πο]ά 
δηά ἰΔυρῃῖ. Νίαν, ἔἤθσα ψΈ ΓΘ, διηοηρ [Π6 υὔξεσς Θ5ρ6- 
οἰδιν, ἴπο886 ψῇο δἰίοροίμοσ ἀθηϊθα «{68ιὲ|5 ἴο Ὀ6 (ἢ8 
Μεβϑβίδι, ᾿πρυρηδα ἢ18 ἀν! ΠΥ, οπίογίδι πο δηα ἀϊ8- 
βοιηϊηδίοα ΟΡ᾿ ΟΠ ἀογορδίογυ [0 ἢΪ8 ἀριϑί ΤΠ] Δ] 65(Υ, 
8η6 ΡοΓΓΔΟΙΟΙΙΒΙΥ πηι ηἰδιηθα {Πᾶὶ τἢ6 Ρῥγοπγῖβοά 
ἹΜΜεββιδῇ ζδα ποῖ σοιῃδ ; δηά ὈῪ 4}} (ἢ18 πιοϊϑβίβα ἰἢ8 
ΟἸγ βι!δη8 ᾿ῃ νϑγίουιβ Δ Υ8, 8 νογίθα {Ποῖγ ἰδ ἢ, δηά 
οογταρίθρα ἐμοῖγ ορίπίοηβ. ΤῸ [ἢ 656 Ψοἤῃ Παβ Ἔβρβοίαὶ 
Τοίδγθησα ἴῺ ἢ8 ἢγϑί ΕΡΊ 8116 ὦ, 24. 4, 8, ἔσογ τῇ 1ῃ 6 
Ἰαϊζοσ ραββαᾶρθβ δύο υηἀουδίεαϊν ἰο Ρ6 ιἱπἀογβίοοά 
ειυ5 ὙΠΟ Θδηίογίδι ΠΘα ΘΓΓΟΏΘΟΙΒ οΟρίπίοηβ οὗ {πὸ Μ68- 
βδἢ, ποτὰ ἴΠ6ὺ [πουρῇῃς σου θ6 ἃ ρο 1.8] δανίοιν, 
8Π6 ἃ ΘΠ ρογλ] πηοηδῦοῇ ; 88 18 οἶδαγ ἴτοπὶ την Μ16}}- 
Κηον ραϑ8ᾶροδβ, οί οἵ Ψοβθρῇυβ δῃα Ῥ[1]ο, 85 4180 
ϑυσίοπιυβ δη Γδοίΐαβ. Δηά [Π656, 1 Δγ, τοῦτο [Π6 
δανοιβαγίθβ ψῃοη (Π6 Εὐνδηρο δὲ δὰ ἴῃ πιά ἴῃ 
συγ ηρ [Π15 ροΒρεῖ ; {Π686 ἢ ᾿)48 Ορροβϑά δηὰ πιϑδηΐ 
το τοίυϊα, (ον διοὶ, δἱ {παΐ {ἰπη6, 10 σγᾶ8 ἱπουτηρεης 
οἢ ἢΐπι ἴο ΟρΡΡΟΒ6, δῃηα ῃοΐ {Π15 ογ (δ ἐπα ἑυἑάμαϊ σῇ ο 
(Πουρἢ τ ΘΓΓΟΠΘΟΙ5]γ), 8Π4, 80 ἔᾺΓ 85 ἰΔῪΥ [ἢ ἢ 18 ρόνοι, 
ἰηϑίγυςι απὰ Ὀγίηρ [Π6τ ονοῦ ἰο [Π6 (Ἰ γιβία!η ἔδι ἢ. 
1 νᾶθ, πονανογ, ἴογ Οὐνγνιδέϊαηβ (αὶ 6 δβρϑςῖδ!]}ν 
σα τοῖθ, τη ογάογ ἴο ἔογιν {πθτ ἁρδϊηδί {Π6 αἰἰγαοῖινα 
βϑάυσιοηβ οὗ Ψψον δὴ ἘΠ ΡΕΠΒΠΟΗ, ἴο οσοηῆγῃ ἰἤθτη 
ἴῃ {86 Δ ἢ, δπὰ φοηογαίῳ, ὈῪ τΠ6 ἀϊνίηθ Δι (Πογ Υ 
οὗ οὖ 1,ογὰ δἰ π1861, 1ηβίγυςε αὐ πιϑη οὗ αἰΐ ξμέωγε 
αρσος οὐ ἴΠ6 ρεγδοη απά τὐογᾷ οὗ Ολγίδέ, πὶ8 ἀθ6 648, 
δηάἀ τ{Π6 ρέαπ οὗ δαϊναέΐοη ὃν ἠϊΐηι, ἀνὰ ἰο ἀδηηοῃβίταία 
(ἢ τοδαϊαδίοη οὗ [ἢ6 Θγστοηθοῦβ ΟρΙ ἢ 9Π5 οἵ (Π6 .6 78 
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οἡ {η6 Μρορββίδῇ, δῃά {6 ]Ὁ υπ͵]υδὲ σΓΙ Π] ΠΔΕΪΟἢ 5 ἀραὶ 8. 
765:.5), {Πδὶ 118 6808 1τυα8. ἴΠ6 Ργοιηϊϑθα Μρβϑι8ῃ, 
{πα ἢ6 ψᾶϑ [Π6 σϑϑίογογ δηἦ γσίνογ οἵ [πὸ ἀπά ἢᾶρ- 
Ὀίη6858, ποῦ εαγέλίν, (45 ἴΠ6 ψδὸνν8 [4πο166), Ὀυϊ 5ρὶνῖ- 
ἐμαΐ Δ οἰογηαΐ; ποῖ σοῃῆποα ἰο αν 056 παΐζϊοη, 
θαυΐ οχίθηαιηρ ἰο {η6 ψὮΟΪ6 Πυπηδη ΓᾶςσΘα ; 8ἃΠ4, τηογα- 
ονογ, {πὶ 6 νν88 ποῖ ἃ "676 παρ, Ὀυΐ {Π6 οπἶν δε- 
δοέέοη ϑοη οἡ" Οσοά. Αηάὰ, νι γοΐδγοηοο ἴο {Π|5 ρ]Δη 
8δΔη4 ΡΌΓΡΟΒΟ, ποί: οηἷγ [6 Ῥτγοίαςθ, θὰΐ {6 ψῇο]8 
θοοκ δάτηϊ8 οἴδῃ θϑᾶβϑγ, σοῃβιβίθηί, δηά Ἰεριπγαῖθ ἴη- 
τεγργοίδεο ; δηα 5810}} ἃ πηοάδ οἵ δχροϑβιη 10 ΠΊΔΥ 
οἰαῖπι, βῖπσ 6 δ οἢ σδῃ δ'οῃθβ ἀο υ5ί1ς6 (ο {Π6 τοδὶ ἴη- 
(θηΠ0Π8, ΟΥ 6]1οἷς [Π6 ἴγι!8 86η86 οὗ [ἢ6 Ενδηρθ 8. 
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Ἐς εἰν 517 ΦΟΗΝ. 

ΓΗΑΡ, .ἴ- 

ΟΠ ΨΈΕΜΒΕ 1. ἐν ἀρχῇ, ἴη Ἰπιἐϊο γΟΥη1, 1. 6. τοῦ ̓ κόσ μιν. 
ὝΠΟτΓο 8 ἃ 5118 Γ 6} ΠΡ 515 1 ἀπ’ ἀρχῆς (Μαίιι. 19. 4. 
24., 21.) νΏϊΟΝ 1 ἤᾶνα ᾿οίογα 1]}πι5τταϊοα. Ἔν ἀρχὴ 
ΔΏΒΨΜΘΙΒ ἰο {Π6 Ηδῦ. ΣῊ ἐν 2, ἰῃ Οδη.1,1. ΜΠΙΟΝ 
Ψοἢη βθόπη5 ἴο αν δά ἴὴ τηϊηά. Μογθϑονοϑῦ, οὐ 8ς- 
σουηΐ ΟὔΠ6 ἦν, να πλυϑὲ οχραίη ἐν ἀρχῇ, δεξογο τῆς 
ογοδίίοη οὔ {Π6 μουν] ; 85 1η Φ2οἢ. 17, ὅ. Ερἢ. 1, 4. 
ΤΙ8 816 56η86 ΟΥὗὨἩ ἐν ἀρχῇ. ΟΟσΌΓ8 1π γον. 8, 25, 
ΜΉ ΘΓα 1{ 18 τηογα δοσυ δῖον ἀοῆηθα Ὀγ [πΠ6 ργεσθάϊησ 
πῷ τοῦ αἰῶνος, δῃά {{|0 ἔο] ΟΥΨΏΡ' πρὸ τὴν γὴν ποιῆσαι. 
ἹΤΒογοίογο, ὈΥ {π6 ψογάβ ἐν ἀρχὴ ἦν ὁ λόγος, 18 βιδιοα 
{Π6 Ἔχίβίθησθ οὗ {Ππ6 λόγος, 1. 6. ὉΓ ΟὨγβῦ ΡοΌΓγο {Πὸ 
σγδαίίοη οὔ ἐπα ψνοι]ά. Υ. 
Ἵ, ὁ λόγος. ὙὝΠΕ 1ἰπλ]64 ὩὨδίαγο Οὗ ΤΥ ρἷδη Ψ1]] 

ποῖ Ρόγπηξ πη6 ἴο δηΐου δἱ ἴάγρα ἱπίο Π6 1ΠΈΘ γα Π4]8 
Ιβουββίοηϑ ΨΏΙΟΝ ἤᾶνα τίβθη ὩΡΟη (ῃ6 56ῆβ6 ΟΕ {πὸ 
Τομοβ, οἡ ψ ὨΙοἢ νοϊαπη65 Βάνα Ὀθθη νυ θη. 1 πγυδὲ 
σοπίρηξ τΥ561} ΨΠΠ ἰαγίηρ ὈΘΙΌΓΘ ΠΥ ΓΟ Υδ᾽ 8Π 
δηποίδιϊοη οὗ ὙΥ αἰβύθι η, δηὰ (6 τηοϑὲ 1πβίσιςςνο ροτγΞ 
ἰἰοη8 οὗὁὨἨ ἃ οὐρίουϑ᾽ ἀἰδβογίδίοπ' οὶ. ὰ8 ΓΟΟΘΏΕΥ͂ 
Δρροδγοᾶ ἤουλ {π6 βοὴ οὗ Κυϊηοοὶ οη ἜΠ18' ἱπιγίοδῖρ 
50) οι “5 ὍΤΠς Ῥψεπαρογόδηβ, ΡΙ δίοηϑέβ, ἀηα ῬΊΠ]Ο, 
δΔή]οϊηρδα ἰο οὐ ἴΠ6 Βαίῃογῦ ἃ βεοοηά (οά, ψῇοπὶ (ΠΥ 
δὰ 6 λόγος, ἀπα αἶδο 4 {πἰτά : ἀπά {θυ δροκὲ οὗ 
{8686 }67 ργοδοροραίαπι ἃ8 οὗ ἴσο ρογέοῃϑ; Ὀὰΐ [ἢ 
ἕλοι πον υπάοτβίοοά. {π6 δε δυιΐθ8, σουηβ6]8, δηά 
ἄδογοοϑ οἵ οηο αοά. ᾿ ὅ66 ΡΙοίίη. Επη. ὅ, 1. ΒΙΏΡ]Π1Ο. 
π᾿ Ατἰβίοί. Ῥῆγϑιο. ἔ, ὅ0. ᾿Ῥγοοίυ5 ἴῃ Τιηθαπι ᾿]αῦ; 

ΨΟΙ,. 11. Β 

τω. 
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4, Ρ' 03. Ευδβοῦ. ῬγΘρ. 7, 18. ῬΗΠο 1, 656, 18. δπά 
656, 80. 661, 8. 656, 48. δ, 427. Ρ. 6. 49. Ὁ. 808, 91. 

. 501, 19 8δπηα 23. δοῖηθ ἢονδνογ ἴΠ6ΓΘ βθοῃ ἴο ἤᾶνθ 
66, Ψῆο υηάἀογβίοοα ψῇαὶ δὰ θ6θη βδ]4 26 το- 

δοροραὶῖαπι οὗ [Ὦτοα ἴσια δηὰ σϑαὶ ῬδΥβΟἢΒ : ψΏΘΏΟΘ 
1ῃ6 Οηοβιίς8 ἔογπιθα (ποὶσ τίν δυζΖυρία, ἢ σοὶ 
8ΔΓ6 ἰουηῃάὰ ἀλήθεια ἐγμέϊ, μονογενὴς, οπίψ-δεροέέθη, 
λόγος, ἰοριι8, ϑωὴ, ἰ76. Ψοῦῃ πονανοῦ οου]ὰ δαγαάϊγ 
ἤᾶνα 864 ἴΠ056 Πηγ58116 [6 ΓΠῚ8 ΟὗἩἨ {Π6 Ρ]αἰοη 5.8, 1.688 
ἢθ Παά ῥγενϊουβὶν ἰθϑγηΐ ἰπθπι, ψΠΘΊ ΠΟΥ ἴγοσι {ἢ 6 
Οποϑβιῖςβ, πο δὰ δγίβθη ἴῃ {6 (πυγοῇ οὗὨ Αϑ5818, οἵ 
ἔτοιῃ {πῸ ΑἸεχδηάγίδῃ «678, ἀ15610}]68 οὗ Ῥἢ1ο, ψῇο 
ΜΕ ΓΘ νἹ Δ ΠΠηρ ΕΡΉ6Βι15; 88 [ὉΓ ἰηϑίδηςο, ΑροἹοϑ, οὗ 
Φ ΠΟ θὲ σοδα ἴῃ Δοίβ 18, 924, Βιιΐ δ Ποιρἢ οἱγ 
Ἐνδηρο 5.8 υ56ἀ (ἢ δατ6 εὐογα15 ἃ8 {πον 44, γοί (παΐ 
ἢὰ (οοῖκ τπθι 'ἱπ δα ΑἸ δγθηξ 8θη86 15 τηδηϊοβῖ, 885 ψν  ]]} 
Βεοδυβϑα ἢθ 88 θοβίον θα οὐ 9}068118 ΟἡΪγ (6 ψΠοἷό 
Δβϑθιη δίαρο οὐ 1Πο86 (1|68 ψ ῃϊοῦ ἰἢ6 (Οποβίϊοβ Παά, 
ὈΥ τῆδηΥν αἰβιϊποίίοηϑ, δἰἰγι δυιοα ἔο [ῃ6 “ΖΕ οησ, ἃ5 [80 
Ὀδοαυβα Π6 ᾿ὰ8 ὈΓ (Π6 λόγος ἀεβὶρηδίοα ποὶ δονίθ 
αἐέγίδωξο οὗ οὐ, 885 Κπον]δάρα οἵ νν1]}], ποῦ [ἢ ἔοσιῃ 
οὗ τῆ ψουϊά 1 μα τηϊπὰ οὐ 2.6 Ογϑδίοσ, Ποσ βΒοιὴ8 
οομη86] δηά ἄδογθο οὗ σα (Π6. Ἑδίποτ, θυ  ρ»γορογίῳ 
8 Ῥέγσοη ἀϊϑιίϊηοι ἔγοτῃ ἰῃς Ἐδιϊποσ, Αἱ ϑδβί ἰΐ 18 ποῖ 
ΡτΓΟθ40]6 [ἢδιὲ 1[ἢ6 οΥσίΠ, οὐ 186 οὗ {6 νογά ἴῃ {6 
οἤυτγοῖ,, ννὰ8 ἀογινοά ἔσο ἔπε ϑυπαροριθ. ὲε πο 
ψ ἤΘΓΘ γρϑιὶ παι ΟΠ γβέ οδ]]6 ἃ ἢϊτη56 1 Ὁ {ἢ18. ΠΆΠΊΘ, 
ΟΥ̓ ν᾽ 88 80 (866 ΕΥ̓ ΔΩΥ Οὗ Π6 ΑΡοβ|168, ἐχεερίὶ Ζοῆπ: 
δηά ἐο ([Π6 26νψ8 10 ννἃ8 νΘΥῪ ἀμπμ5ι.4] ἴο 64}} (ἢ Μθ9- 
ὅδ ὈΥ δυο 85 Δρρο ]δίίοη; 88 ἄρρβϑζβ ἔγοῃῃ Οτίρεῃ, 
ς. (εἶ8. 4. ρ. 79. ἐγὼ δὲ καὶ πολλοῖς Ιουδαίοις καὶ 
σοφοῖς γε ἐπαγγελλομένοις εἶναι συμβαλὼν, οὐδενὸς 
ἀκήκοα ἐπαινοῦντος τὸ λόγον εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ. 
(γ εί5.). ἡ: δὲ ὯΝ 
᾿ κέ Ύδην οὗ ορίηϊσῃ (βαγβ Κυΐποε) ὑμαῖ δομη, νἢο νυ ϊϑδιεά ἰο 
Ὦονν (Πα 73ε808, ἴπ6 Μεβδίδῃ, νγββ πηοϑὲ οἴοβεῖγ, δπὰ ἴἢ ἃ νόγυ δεδ- 
δηε ὩΙΔΏΠΕΥ ποη]οϊμεά πατῇ σά, τηεδηΐ Ὀγ με λόγος δὴ ἱπίε κεῖ 
Βδίαγα δυρο οὐ ἴο 61} δηρμεῖ δὰ οἽγεδαϊθὰ ὑεΐορβ, πιοϑῖ ἐπὶ πιδί εἶν 
φοβπηεοίεα νυ} Οοά, γεῖ ἴο δὲ αἀἰπιϊηριυειεα ἔγοηι ᾿πΐωι, μγοοδοάϊηρ; 
ἤτοπι αοά Ὀεΐογα {πε Ἴγεδίίοη οὗ {88 νυγουἹά, δηὰ σῇ ϊο ἰθεγεΐογε 

. αὶ 
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ΒΒΔῪ απκὶ ομφλὲ ἰο δὲ ἀεεοιπίει αε Οοα. Ὑπαῖ οὐν Ἐτδηρο δὲ, νη6 
Ἑςοπλπἴ6ἀ Ὠϊ8 Θοβρεὶ ἴο νντΣτἰηρ; δὲ Εμμοβϑαβ, μα γσεβραεῖ ἴο ἴῃ 6 ρδ- 
Οὐ] ΔΓ ῬὨγαβεοίοργ οὗ Ῥῃΐϊο, 1 υθϑαν ρταπὶ : Ὀμῖ 1 (Ὠΐη ἰἴ τηαΥ 
αἶδο δὲ ρῥγονεὰ ἴπαὶ ἴπε ορίηΐοη 'ἰπ ηυεϑίίοη νγλβ πόΐ ὉΠ ΚΏΟΝΤ ΟΥ̓ 
ὉΏΌΒι111] διποηρ᾽ ἴῃ οννγ οὗ Ῥαϊδββίίης ἴῃ (6 αρ8 οἵ ΟἸ εἰϑι ; “Ὡβηλεῖγ, 
παῖ ἃ οεἰεδιἰαὶ παίαγο, ἴῃ πλδ᾽ 9 δῃὰ ἐΐηλγ {π6 Ὠσδγοϑί ἴο (Π 6 Ὠοὶίγ, 
δη οἰοϊ ρα ἰῃ ἃ Ἀυπιδὴ Ὀοᾶγ, 8ου]ὰ βυϑίαίη 1Π6 οβῆῖοα οὗὐἨ Μεβδίδιι, 
Ἐογ, 1. πὸ ον παά, ἔγοπι ἴἢς της οὐ ᾿)απίεὶ, νἤπθη (ἢ παιίοη 
ΒΒ. ΠΟῪ ἔΆ]Π Πρ ΔΥΡῪ δπὰ νογρίηρ, ἴὸ τυΐη, θα] εν {πᾶ α τηρλίθ 
βενεγαὶ αὐ ροιρεγζμὲ ρμείπεθ (ἴμεῈ Μεβδίδῃ) σου]ὰ γοδίοσα {{εὶσ ᾿ῬγΐεῸ 
(ἴα Ῥγοϑρεσὶγ, δὰ εβιβοὶἰϑὰ [ἢ δἴαϊε οῇ ἃ ἢδνν δῃὰ Ὠδρρίεσ ἔυοί- 
ἴῃ. (ὅεε Μαί. 3,2.) ὙὍΠα υνΐβον 7εννβ, πούγετογ, δζογ ἢ τοί γη 
ἔγοιω ἴπε Βαδυ]οηΐβῃ οαρίἰνίν, (πουρβι {8 γεβιογαϊτοη αν θεγοηώ 
ἸΏΘΓΕΙΥ δυπίαη πονμογ. ἔπ Βδογίοηΐα ἴπ6 ἀοοίεῖπα οὐ {πε ὅοννθ 
Θαποσγηΐηρ; σεηϊ Βαα γοοεὶνεα ἃ οοηβιἀογδῦϊς ᾿ηογεδϑα οὗ οὐ] νδέίοη 
δηα τεῆπειηεηῖ. Αξίεγ ἐμεὶγ γεϊυγῃ σου πε οδρε νι {Π6Υ ἀἰνϊἀοά 
Βεῖὰ ἰηΐο ἀἰβεγεηϊ βοπόγα, ἀπὰ νδγίουβ ογάεγθ δηὰ οἴδββεϑ, δηὰ ἴο 
ἐδοῦ οἱέν, ὯδΔΥ, ὄδνθὴ ἴο οδοὺ ἱπαϊοϊδμαὶ, ἴμεν αἰ δυϊοὰ ἐμέοέατῳ αη- 
85. (866 ἴΠ6 Ὡοΐϊθ οὐ Μαῖϊζῃι, 18, 10.) Διωομρ; Οἱ εῦ ομἑῃέοηϑ 
{ΠῈΥ απίεγίαϊ πὰ (ἢ : ᾿πδὲ Θὰ τνῶν δοοοιηρδυΐθα ὈὉγ, δηὰ υδϑοὰ (86 
το Ϊ ἰδ οὗἨ δηβεῖθ, ῃθη δὲ ρμγουι ραῖοα (Π6 Ἰἰανν δὲ Μοιιηῖ ϑἰηδὶ. 
(8εε Αεἰβ 7, 938. 64]. 8, 16. Ηεῦτ. 2, 4. δῃὰ (ἴδ Οοπητηθηϊδῖουβ.) 
δῖποθ, [πεογεΐοσο, ἴῃς ὅενν δαορίεἀ δυο ορίηΐοηθ, δηὰ ννεῖα πηδυεδὰ 
τΪΓΒ τθ6 ρπουσηδίοϊοργ οὗ [πΠ6 Βαυγ)οηΐδηβ δορὰ Ῥοιβίδῃβ, ννῇο οδῃ 
ἀουδὲ ὃυῖ ἰπδὲ τῆ εν ταῖρι εαεὶϊν [8}} ἰπἴο {πὸ ορἱπίοη δαί ἃ οεϊεβ- 
ἴδ! παίυγθ, εππληδίιηῤ; ἴσοπι αοά, δηὰ οἱοίμβεὰ ἴῃ ἃ δυμηδὴ ὈΟΩΐΥ, 
του ἃ πηἀεείαϊκε ἴθ6 οδῆοε οὗ ἴπὸ Μεβϑίδῆ, (86 ϑανίοιινὺ (Παὶ νυᾶβ ἴὸ 
οοσθ. Νὸν ἴδδὶ (Π6 7}ἐ᾿χτὰ αἰά, δἴοσς ἴΠ6 ςσαρίνιῖν, οηϊεγίδϊη (ἢ 18 
ΕΡῪ ορίηΐοι, 16 τηδηϊξεθὶ ἤγοσα ἃ ρϑδδαᾶρα οἵ Ὠβηῖεῖ, 7, 18. Ἤδοσα 
ἴλο Μοβδίϑῃ 16. ἐδοϊμηιδίθεὶ 88 8 Ἵαἰθδιδ] πδίιγα οἰοι πε ἴῃ 8 Ὠυϊηδῃ, 
ἴωγσια, δηὰ ἀεδβογὶ δθὰ 88 σουΐηρ ἰη Πα οἱουάβ οὗ Ἠεανθη. 

1. [Δ τὸ ἀρὲ οὗ (Ὠγδῖ, ψυβεὺ (ἢ ορίηΐοι οὗὨ 8 οοἰεείἑαὶ ἩεβεῖΔ ἢ 
9.5. Ὀεοθροι ἴο. 8, ργεαῖεσς ὀερτεε οὗ γεβηειηεηΐ, ἴ36 δεννδ τηβὶἢ- 
ἰδίῃ δα, ἐδς,. Τί (δὲ ΝΜοβδίθῃ. ννὰ8 ἤοϊ ΟὨῪ ΘΌΡΕΥΙΟΥ ἴο δηὰ [τὰ οὗ 
με. Ῥαισγίασγεθβ, δ, δο:δθαειγ, 8} ἡπθὲ, Ὀυϊ Ἔνθη ἀηροίο, οὗ. 
ννἤουι ἵπεγ. ϑτο δα νεσίοιις ογάεσθ. (866 Ψψαϊκυι δου οἡ [8. 
552, 8, Βεγεβοῦί ἢ Βαῦθα οἡ ὕεπη. 98, 10. ϑοῆανρ. θη. [0]. 88.) ὙΠ ΟΥ: 
ποδέηϊδϊ ποὰ ἐπαῖ ᾿ο νγαϑ 'ἰῃ Ἠδάνεη, αυγχοιυηόε Ὀγ ἃ οὔογιβ οὗ τηΐ»- 
Ηἰδίεγρ ἡ μαἶς6. (ὅ8εα Μαίἢ. 16, 97.. 13,4]. 46,831. τοῦ 2969.9 
δραδῖο ΠΟΠΟΣΙΩΔΌΪ ἴω (με ΟΒΓδιοορῪ οὗ ἴπ6 7ενν8.) φΦ6]γ, ΤΠΟΥ 
Ὀο ενοά ταὶ παι οεἶδϑι δ] παίογε οχί δια Ὀδίοσε ἰἢ 6 ογθδίοὴ οὗ ἴῃς 
νον. ὲντα5, ἰηἀδεά, τς σοι ορἰηίοη οὗ ἴῃς 6 5 ἴῃ ἴπ6 8.18 
οὗ (σοὶ, ἐλδὶ βου δ γε [οΓΠΊΟΥΪΥ, 8.8.1: νεγε, ὑγοογεδίϑα ὃν (οὰ, 
δηὰ ἔπαῖ, ὑεῖοσε πο δηἰεγοὰ Ὠυδη Ὀοαΐοθ, ἸΠΡΥ Γδηρο δοιμϊ ἐπ 
γμταιημίιατὶὸ αἰδετεο, οα]Ἰο ἴῃ ἴ06 ΒΑὈ Ι ἰοΔὶ. ννυγτρ 8 ἢ). (668. 
ἰαυείοοι, Ηον. δῦ. οη υῆ. 9, 2.) Ἐνϑη ῬΒϊο ρμίδςθβ {Π6 μαθὶῖμ-. 
εἰο οὗ βοιιδ ἰῇ ἐῆα σερίοῃϑ οὗ {πε δἱύ.Ό ΤΏΡΥ ἰπογοίοσγε διἐρυϊοᾷ 
ἴο {δαὶ οοἰοειῖαὶ ἡδίασα, νυν οἷ ἐπὸγ τυουρῖ δυρονῖος ποῖ ΟὨ]Υ ἴο 4}} 
Ἰνπηιαῃ, διιῖ 4}} ςεἸ ει 1αὶ ὈαῖηΡΒ, ἃ ργε- 6χϊβίθηποθ, δηἀ (παῖ ιοἱέῤ (ἀοή, 
ἔγοτω νυβοζῃ ἰΐ δὰ ειβαπαϊδα δείοσγα ἵν ογεδίίοη οὗ [6 ννυοτϊα. δα 

Β 4 



4. 5Τ. 9.0Η͂Ν, (ΓΗ͂ΑΡ. 1. 

Νεοζαοῖ ἴβγδεῖ, οἢ. 8δ. [0]. 88: Ὑ]ὸ Μοβϑίδἢ ννὰβ Ὀοίογα ἹΠΊΠ, {Π|6 
ογθαιϊίοη οὗἨ ἴπ6 νου. ϑάϊγ. ΤΟΥ ᾿πουρθτ ἴηι Οοά οππρΙογεά [Π6 
Το πἰϑῖσγ οὗ {{||8 σε] θϑῖϊα] δΐυτγε ἰπ ἰἢς ογοαῖίοη οὗ ἴπ6 νοῦ]. [ἢ 

ο σγε5 {πε ῚΓ ορίηίοη, ἱπάδο, (παῖ (Π6 Ὠ δ Υ, ΟἹ 48}1} 80] θσῦμῃ οσςδβίοηβ, 
ὑπ θη ἢ Εβρθο ἢ ἀδοϊαγεά 8 ργδϑεηςσθ, νυ88 δοσοιῃρδηΐθα ΌΥ̓͂ Δη- 

6, δῃὰ (Πα ὈγΥ ἴπε δῆρεῖβ, 85 βϑεσοπάύδιυ δυΐῃουβ, ἴπ ἰανν οὗ 
Ο865 νν5 Ὀγοιηυϊσαῖεα. Απὰ δἷπος ἴον ἰπουρῆς {πὶ ἴπ6 Μεβϑοίδῆ 

ὑν88 ΒΌΡΕΓΙΟΥ ἴο 4]] οεἰοβῖίαὶ ρεηὶ, της ποαγοϑῖ ἴὸ Οοά, δπά δα οχ- 
βίο ὑείογα {16 ογοδίίοη οὗ ἴπ6 τνοῦ], ποῆσα [ΠΟΥ πιαϊηἰαϊποὰ, τ(Πδῖ 
ΒΥ }118 αϑϑίϑίδηος δηὰ ηλἱηἰδῖγυ ἴπ6 ννοσ] ἃ τνὰβ ογεαῖε. (Ηεδσς. !, 1. 
ΒΟΛΟΥ, 1. ἴο]. 198. οὐ Οαεῃ. 49, 1]. Βεογθβοῃ ἢ. τ, 2, Ρ. δ.) 
41]|γ. Το {18 σοἰεδίίαὶ Ὡδίυγα πο 8]530 δϑδείρῃθα (ἢ6 ρῥγίηςῖρμαὶ 
ΟΠ ος8 ἴῃ σουεγπὶης ἰὯ6 ννοτ]ἱ, πὰ βυρρμοεβεοά ἢίηι ἴο θὲ ἴδ αἷν: πον 
οοποίτυϊει Ῥαίγοη οὗἉ ὑπ6 16γα 6} } 1158 παιοη, νυ ἢ τν88 80 δβρεο δ! } ν 
δανουγεὰ Ὀγ Οὐ. Ιπάεεὰ, {Ππᾶἴ 11 ννᾶ8 {Π16Ὲ σου ρεογβυδϑίοη οὗ (ἢ 
δεῖνθ δἵ (ῃδΐ ιἶπχ6, (ἢαϊ Οοά 18 ἱησογρογϑαῖ, ννῈ ᾿ἰεασὴ ἔγοπι 20}.}, 
18, τεσ ἴα βοηΐθηοθ, ἴπαϊ 0 τδῃ ἢαῖ δεεη (οἱ δ δὴν {ἰπ|6, 
ἐδ Ὀγουρι ἔογιναγά 88 ἃ νγὲ}} Κηονγῃ ἴσαι. Νονν δίποα ἰῃ {Ππδἴ 866 
ἴπε εν [που ρ ἢ [Ὠδῖ ἃ σο] Θβ[1δ] παίιγε (ἢ Ὠδδγοϑὲ ἴο Οοα ᾿νου]ά πῃ - 
ἀεγίακε {πὸ οἶος οὗ Μεββίδῃ, βίῃσα ἴμεν Ὀεϊενεὰ ἴῃ τυ Ια ΓΥ δηρεῖϑ, 
δηδ υπάεοιθίουά (ἢ μββδαροβ οὗ ἴπε ΟἹὰ Ταβίδιηθηῖ τυ ΐοἢ τοϑ ΚΘ 
τηθητίοη οὗ ἴῃ ἀρρϑαγίηρ οὗ Οοὰ ἐἰέογαϊίψ, Ὀυὶ ἑπέογρτοίοα (πεῖ οὗ 
ἴη6 Μεκεείαι; 8ο ἴπιν Γ[δοσουηίθδα Ὠϊτη ἃ8 (Ἰο 8 τηϊηϊβίοεσ ἴῃ ἢ 6 
ξονεγηίηρ οὗ ἴπΠ6 τνογ!, δὰ ἴο Πίπι σείογγεα υνῃαΐίανεσ ἰ8 βαίὰ 0 
Ὦανα Ὀδοη ἀοηςα ὈΥ Οοὰ ἴον ἴῃ Ὀεηοβϊ δηὰ βαϊναίίοη οἵ ἢ18 ὑγογβἢ!]ρμ- 
ῬΕΙ͂ ἔγοῃ ἢ ογοδίΐοη οὗ πε νοῦ] ἁ. Τμαΐ [Π]5 ννδβ (ἢε ορίηΐοῃ οὗ 
τῆ δεν 8 οὗ [δι δρ6, ΤΥ Ὀ6 ῃγονοα ΌὈΥῪ τῆϑηγ ΡΆ588ρἘ8 οὗ ἴἢε (α]- 
ἄδε βδγαρῆγαβεβϑ, νον, (ἐ ΤΠαγ θὲ οὗἨὨ δὴ ἃρε Ἔύθσ 80 γεοθηῖ, (που ρ ἢ 
ἴΠπ6 πιοϑῦ δηςοϊδηΐ οὗ ἴπ δ, παῖ οὗἩἨ ΟηΚαΙοΒ, 16 ργονθα Ὀγ ΕἸΟΠΠΟΙῚ 
ἴο πᾶνα ὕδεη νυῖτῖθη δῦουϊ Α. Ὦ. 800,) γεῖ ΣΏΔΥ ΚΟΥ͂ ὈΓΟΡΟΙΪΥ δ 
υιϑεα ἴῸΓ ἴΠ6 ρυγροβα οὗἉ δἰ(ἰαϊπίπρ ἃ Κπονίδαρα οὗ (ἢθ ορίηἱοῃβ οὗ 
(ἢ6 Πῆοτγα δποϊθηῖ ψεν8 ; δἴπσα οὗ {Π6ῚῚ ορὲπίοπε ἴῃ ζανν8 ἤανε διυδῦ 
θθθῃ πγοϑὲ ἰδηδοῖοιι8. Οαΐ οὗ ΠυπηθΓου8 ΡΆ888ρΈ9, ἰἴϊ ΠΥ δι Ἔος ἴὸ 
γνοάυος (η6 ξο!οννίηρ. Οηκεῖοβ, Ναυη, 23, 2. ““Νεγθυμι δονδ 
αὐ)μταΐ ἰἰοο οἰ δεϊοολίπα Κερὶς ἐΠ ἰοτμηι 688 ἱπέεν 60ε.---- Ταγβώηι Ηΐογοε. 
Μεογθυμη ὅονξ 6εὲ σἰπὶ ἡ 8 δὲ συοεἰξεγαξϊο α φἰοτὶά τερὶς ἐἰίογιηι ὑγοίερὶε 
ἐ1ος.--- εειαο-“Φοπαί. ΝογΌαστ δον, εὲ ἐρεογμηι εδὲ ἐἰ 5 αἰιχὶἰϊο, 
εἰ 7εὑϊϊεηι τορὶς Μοϑοὶα υοοϊεταίμν ἱπίεν ἰἰἶἰο5. Ἐτοτὴ ΜὨοἢ ἱϊ ἀρ- 
ΡόλΓΒ [πδ΄ ἴἢ86 ἱπίογργοίεγ ἀοοουηίοιὶ {{:6 Ῥέγόμηι ὕουα, ἰῃὩε Μ68- 
βίϑῇῃ, δηὰ ἴἢε ϑελθολίπα, ἱ. 6. ταδί εδίυ δηὰ βίογυ οὔ σά, δ οὔε δηὰ 
ἴΠ δᾶ. Τηΐβ 8 σοῃβγηηθὰ 4͵80 ΕΥ̓͂ ἃ ρββδαρθ οἵ Ψοῃβίνδῃ οἡ 
Ζυάρ,. 6, 11.  ΠΟΥΘ πα τγῆο ἰ8 ΠΟΥ δἴγ)θα “πρείμε οὶ, ἀρὰ ἴῃ νεγ. 
19 ἃ 16. Κεγνιηι Πεὶ, ἰθΒ Ἰῃ νϑγῦ. 18.1ῃ. σδ᾽ θὰ ϑολοοδίπα δεῖ. Οηκο- 
109, ευΐ. 1, 89, 38. ““Νοη ογοαϊα βι18 εγῦο δονα, θεἱ νεβιτὶ φιοὰ 
ἀυςίον ἔμ σογαπὰ νΟδἱ5 ἴῃ νὶδ.᾿ Ταγρ. Ηΐεγοβ. δι. 26, 17, 18. 
“Ψεγθιπι ον στοροῖχ σοηβίϊἰυ8[18 ΒΌΡΕΙ νὸ8 Ὠοάΐς, οἱ δῖ νοδῖδ 
ἴπ δου. Ὑογθυπιὶ νογῸ ϑονε σοῃδίϊιιις 86 1 ΤΟρΡῸΠῚ ΒΌΡΟΓ νὸθ 
ΠοΙηΪΏ6 8110, τ δἰ[18 'ρδὶ ροόορυ]υ8 αἰεοῖυβ. νοϊυατὶ ρου! πγ. ὟΟεπ. 
7, 16. βρεακίηρ; οὗ Νοαδῖβ. Οηΐκεῖοβ. εἴ ρῥγοίεχὶς 'ρϑύῶι θεὺ8 μεῖς 
Ὑεεῦυηι δύση). ΦΨοπαίμδη ; εἴ ρορετοῖϊ μοὶ γε) Ὠεὶ. Ταγρ. 
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ὅοπ. 9225. 16, 1. ““Αϑροτίεης ἤοηα ΜεβεΐῈὲ [ϑγδεϊ ἴαγατη, αυἱ 
τοὈυδί!8 οεγὶΐ, ῬΓορίεγεα αὐυοὰ ἰδία ἰῇ ἀεβεγίοι ξυϊτ Προ 8 Θοο οβὶδα 
Ζιοπ δ." ΤΤαγρ. “οη. Νυῃ). 91, 5, 6,7. “τ οορ!ανῖε εἰ Ἰοοσυίι8 
εϑὶ ρορυῖι95 οοηῖτα νεγῦυυπι δονς, εἴ οοηϊοηάίϊ οοηΐῖτα Μοεθη, αἰ 68: 
4υδγὰ δαβοθηάδγε ἔδο δι :}8 ἢ06 ἐχ ΖΕ ργρίο, υἱ τηογίδηηυγ ἴῃ ἀεβοσίοὶ 
αὐυᾶῖα ΠΟ δαεβί ραηΐβ οἱ δαιὰ Ῥχγορίεσγεα ἱπηηϊοῖϊ γογθυπὶ 1)εὶ 
ἴῃ Ρορυϊυχι, βεγρθηῖςδβ σερι]οβ, εἴ ππηοτηογάοσυηιὶ ρορυΐϊαπι. Εἰ νοΐ 
Ρορυ]υθ δὰ Μοβεθη, εἴ ἀἰχὶ( : μεοοδνίηνιϑ, αυοηΐδιῃ ςορ ανίΓυ8 εἴ 
Ἰοσυικὶ βάμηυϑ οοηίΓα ϑοῃοοδίηδβπ, “ον, εἴ οοηίΐγα ἴα σοηςοη τ1}8.᾿ 
566 ΤΊΔΩΥ ΟἴΠαΥ βαοῖ Εἰ κ6 ρΡϑββαρθ8 ἰῃ ϑοβοείίρεη, Καείϊι8, ΖίορΊεγ, 
δηὰ Βευίμοϊάϊ. Τῆδὲὶ πῸ ορἱηϊοηβ οὗ Ἰηϑηγ 7εν δῖ Βοοΐογθ ἴῃ 186 
8ρ6 οὗ (τῖϑὶ σεβρεοίηρ (6 Μεβδιδῇ ἡ σα δίς 85 1 παν ᾿ηαϊοδῖθα, 
ψν1}} 4180 Δρβϑᾶγ ἔγοπι (ἴε [Ὁ] οννίηρ' ςοηβἰ εγαζίοη : ΤΠδὶ {πὰ δον δἢ 
Ἐυϊ]εῖβ, ἤθη 9688 Βροκα οὗὨ .ΐ8 ἰπιπηαῖα σοηηδοίΐοη ἢ Οοά, 
νυ οη δα ἰο]αὰ ἰΒδῖ (δῖ μ6 Βῃοι)ὰ σεϊυγη ἴο Ὠδανθ, ἔγομλ ννῆξῃ δ 
᾿6 ο31:η6, αηα ργοξεβδδεὰ ᾿ἰτηβαὶ τὸ ὃ6 ἴογ ἴδῃ, δηα ὑγίογ ἴο, 
ΑὈγδἤδα, ἀἰὰ ποὶ Τδ]εοϊ (δὶ δυο ἢ τῆΐηρβ ὑγεγα ΠΕνῈΓ βαϊὰ οὗ, ΟΣ 
δϑογ θεὰ ἴο, ἴπε εεαῆ, Ὀυ1 {ΠΟΥ οἰἴος ἀεηϊἀδα «6818, ΟΥ δοοσιιδοά 
Ἀϊὰ οὗὨ ὈΪΔΒρἤθιηγ. 866 Ζοῖ. 8, 589. 6, 44. 7, 85. ὅ, 19, δε44ᾳ. ἃ 80 
8664. 10, 87, δβε4ᾳ. Δῃὰ ἴΠ6 ποῖα οὐ 1, 15, 0. ΤΠὶ8 ορϊηίοῃ 8 
850 σοηβτιτωθὰ ὈΥ ἴῃς οἰγουπιείδησα ἴῃδὶ αἱ ἰῃαῖ {π|6 ἴΠ 6 γα γῈΓ6 
ποθε διηοὴρ ἴτε δενϑ νῆο τπουρῆς (αὶ (ἢ Μεβϑία ἢ νου ποῖ 
6 δογπ ἰπ 710, δηὰ βαϊυϊοα ἔγοπη 8 ογϑά δ ννἱ ἢ ρίουΒ ΓΕν γος, 
δηἀ δἀογῃθδὰ Ὀγ μυῦ]ῖς Ποπουγβ, απ {ἢ6η, θη ὑηήοσ {Πεῖγ υἱοῖν 
δτονῃ ὑρ ἴο τπαϊυτὶίγ, πηἀοτγίακο (ἢ οβῖος οὗ Μεββίδῃ ; Ὀυϊ που]ὰ 
σΟμ6 οχιναγὰ υπηοχρεϑοίεαϊν, δπὰ Ὀιγβὶ ἡ ἰΠ6]Γ ν]ονν αἵ οτςα, αὐμὶέ, 
δηὰ οἰοίμεα τι ϑρίοηἀουγ δινὰ τγδ͵]εσῖν. (86:6 ἴἢ6 ποΐβ οὐ 7, 97.) 
Α ποῖΐοῃ πὸ ἀουδῖ ἔουηάξα τροῃ β8θνογαὶ ρδβ88 68; 8ἃ8 ἤδη. 7, 18, 
4]. 8,1, 9ϑε4ᾳ. ΕῸΓ ὨεΕΙ ΠΟΥ νγ88 ἰΐ Δ ΟΡΙ ΠΟ. ΘΟμηηοῃ ἴο 8] [ἢ 6 
ὅενν8, {πα ([Π6 Μεββίδ βῃοι]ὰ βργίηρ ἔγοιι ἴπ8 ἔΆτΆ ΠΥ οὗ Πανὶ, δρὰ 
Ὀε Ὀογη αἱ Βοιμίθῆοα. Τηδὶ (ΠΟΥ δηἰογίαϊ θὰ νϑγίουβ Ορἱ ] ἢ 8 
Ταϑρθοιηρ; ἴπ6 Μεβϑίδῆ, ἰδ ρεύβοη δηὰ οῃαγδοίον, ἈρΡρδαγβ ἔγομῃ (Π6 
οἰγουπχϑίδηοσε ὑπαὶ Ἡεγοὰ σορνοκεὰ {πε δγηοάσαμ), ἢ ογογ ἴω Κηονν 
ὙΠ οΣε (Π6 Μεβϑίδῃ 5δῃου]ὰ θῈ Ὀοση. Νον ἰξΐ ἰζ αὰ Ὀδεδη δάιηλιοὰ 
Ὁγ αἰ τἰῃαί πὸ βδῃου!ὰ Ὀ6 Ὀοτῃ αἱ Βει ]θἤθαι, ἴπογα ψου]ὰ ἤανα Ὀ6Θ ἢ 

᾿ὯΟ πρρὰ ΟΚ, 8ΠΥ μυδ]α οοπϑυ βίου οὗ ἴῃ6 ϑυηδάσίυπι, ἘουΓΙΏ]γ, 
ΟὨγῖϑί ἢ ῃ)56]1 7, τυ 116 1ἰνίηρ; οα δαγίῃ, μὰ (48 Φοῆη σγεϊαί 65) νϑῦγ οὔίβῃ 
ΒΡΟΚδη οὗὨἉ εἶθ δπχϊπθηΐς αἀἱρη γ, μγΓε-οχἰβίθηοθ, δηα σηοϑὶ ᾿πηιἰ πηγαῖα 
οοηῃπεοίίΐοη νἱτἢ {Π6 ΕΔΙ ΒΕΓ, ἀμὰ Πα δβοσι θὰ δἰτηοβῖ 4}} ἴΠοβα αδἴίγὶ- 
δθιυιῖεβ ἴο Πἰπ1861, νυν (Π6 2678 γα ϑοουϑίοπιοα (0 ΔΡΡῚΥ ἴο ἴα 
ἹΜαεβδίδῃ. 80 Δοἢ. 8, 58. 17, 5. 6, 62. 8, 13, 6, 46. 8,14 ἃ 42. 16, 
48. 10,80. ΕἸΝΏγ, Τηαῖ ΦΟἢη δἰυάϊεά οὐ υπμάεγβίοοα ΒΟ, αηὰ 
1Π6 οἴου μῃ}]οϑορῃεδιθ οὗ ἴπ8 ἃρθ, 18 ποῖ ΨΘΙῪ ῬΓΟΌΔΌΪΕ; Ὀὰϊ Π6 
8668, ἕγοηι (ἢ6 ἱπέογτηδίοη οὗὨ ΟἴΠΕΓθ, ἴο ἕνα οοπια ἴο ἴδε Κηονν- 
Ἰεάρα οὗ ππδηΥ οἵ ἴπ6 ἀορπηδβ οὗ [86 Ρῃ]ΠΟΒΟΡὮΥ οὗ ΔΑ]εχδηάια δπὰ 
Ῥῃ!ο. Νον δεΐψεθη ῬΠ1]Ο᾽ 8 ἠοἰΐοη οὗ ἃ ζζορος, δῃὰ ἴπε ορἱπίοῃϑ 
τὺὰινὶοῦ τΠ6 76τν5 οὗ Ραϊοβιΐμα οηϊοτίαϊποα οὗ τἰὸ Μοβοίδῇ, [Π6 γα ϑυὃ- 
δἰϑίεἀ ἃ ϑίγοηρ δ μα ]ΠἸτὰἀ6: δηᾷ (γδὶ ᾿ἰτηβο] Πδα δβϑυμηθὰ τῃοβὶ οὗ 
ἀἰπο86 διἰἰγθυῖε8 νυν ἢ ῬΉΙΟ δηα {π6 ΑἸοχϑηαγδη “968 ΟΓῈ δοου8- 
ἰοπηεὰ ἴο ἀϑοσίδε ἴο (6 ζόορσοβ, Φοδη {ποτε ίοσα (ν οῸ τνα8 Πη!5ε}} οὗ 
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Ῥαεδιϊηθ,} ἴῃ ογάοε [παῖ πα τορι έ, δ τηυο 85. μόδεϊ υἷβ, τηάκε εἰνὰ 
ἀοοιτίπε οἵ (Ὠτίδί οἷεαν ἴο (μοϑε' οσ ψθοτ Ὠς παα ἀεδιϊποὰ ἷ6 (ἀοϑ- 
Ῥεὶ (παπιεὶγ {πα Ηεἰεηἰδὶ 76νν8,) δια ρ)! ογεὰ (νι ἃ τεΐεγεηος ἴο {πα 
ὑρίπίοη οἵ ἢ ]ο οὐποετηίηρ ἴπὸ Ζιορος,} τμ]8 γΟΓ ἔέτγιν, αἰνὰ ἰσϑῆθδ- 
ἔεγνα ἰΐ τὸ ΟὨτὶϑε : Βὸ δαὶ Ὁγ ἴα ψογὰ λύγος, Βα πιεδοῖ (86 τὲ ὈΘίΟΣΘ 
τοιηδῦ Καε,) δὴ ἰηίεἰ σεις ποῦνε, πιοσῖ᾿ ἱπιϊαιδι εἰν οοιμιεοί οὐ τὴῖεἢ 
Οσοὰ, οχἰβιΐπς ὑεΐοτε ἴΝ ἐγεδιίοη οὗ [86 ννοστ, δυρετίος ἴο 81} δωρβεῖβ 
ἀρὰ ογθαίδα ὑεΐηρθ; δη, ποῖ ἢ ΡὨἰοδορμηΐϊο δου} γ, Ὀυς ἴῃ ἃ 
Ρορμυ δ βεῆδϑα, ἴδυμῆιϊ ταὶ (Π6 Ζοοε νγ88 τοδθ τηβη, διὰ υπίϊτοή 
ἀιθε! ὃ Ὁ ὅεεῦδ. ΤΊ δ ἑηιεγργειαιίοι οὗ λόγοε δείηξ, δάἀποῤ ες, 
ἩΓὨΪΟΝ ἰδ πγοοῖ δυϊίαὈὶε ἴο {πε οἱ σιρ οὶ οὗ ἀϊοιδοῦ δου! δ ἰο οἷὖἍε 
Ἐναηρεϊϊοῖ, {π6 ἴο {6 ἀοϑρεὶ νὴῖ}} δε ἱῃ ρεγίοοϊ δοοογὰ ὙΠῺ 
6 Οο8ρεὶ ἰἴθε]6, νατίσιιβ ἀσοϊαγαιίοηβ τξίον Φο πη τγοϊδῖθδ 
δας ΟἩγίδι Πἰτ θεοὶ Ὀγοιρῖνι [ογυνατά οοποεγοίηρ ἐἷδ6 οεἰ διαὶ αἰρηίεγ. 
ΤῊΟ ἀσοίτίπε ἴου οὗ δυο, ἰ6 οοτηρίοἰοὶν οοηδουδηὶ νὴ ἰδρὲ οὗ δε. 
αυ!, γεδροοϊίηρ [8 ροῖβοιι δηὰ οδναγαοῖος οἵ Ομ είδί. 8661 (οσ. 1ὅ, 
47. ῬὨ)]. 2, 6. ὦ (οΥ. 4,4. Ηςδτ. 1, 8: ΕρὮ. 4,9. 8ὁεη4ᾳ. (Κυὶπ.) 

, 1. ὃ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, ἰ. 6. αρμᾶά διπι, ἴῃ (ἢ 6 
δοςίεἰγ οἵ αοά. Τῇ ἔογαναα εἶναι πρὸς τίνα ἀθηοία8 
οἷοβα σοηπδοίίοη δηα ἔδη ᾶσ βοοίοίγ; 856 Μδχκ 9, 19. 
δο Ογιβέ βᾶυβ8, ἴὴ 2οἢ. 17, δ. δόξασέν με σὺ, Πάτερ, 
παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξη, ἣ εἶχον, πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι»; 
παρὰ σοὸ. (Κυϊπ.) Τοδ σι Οοά 15 ορροβεά ἴο 
Ὀεοιηρ ἴῃ {ἰπ6 νοῦ] ἃ δηὰ Ὀδίηρ πιδηϊεϑίθα (0 τη. 
(ὐΟΙΏΡΑΓο νοῦ. ὦ. 2οἢ. 8, 18. 18, 8. 160, 48. 1 ώ20ο. 
1, 4. Αροο. 12,5. (Υε0.) 
. 1. καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος, πα {ἢ6 Ζοβοθ 88 αοα. [ὲ 
τηυβί θ6 οὔξεγνθά {παῖ {π6 φμδ)εοέ Β ὁ λόγος, {πΠ6 »γεαϊ- 
οαέο Θεὸς ; ἃ5 ἴῃ ΖΨοῇ. 4, 24. πνεῦμα ὃ Θεὸς. Τα [6- 
ΤΏΘΣΙΥ οὗ {Π6 δοσιίηΐδη, Οτο] 8, νῆο, ἴῃ ογάοσ ἴο 
ΑΘβίσγου (18 ρ]ογίοιιβ δηα :σγοίγαρανίθ (θβ ] ΠΠΟΩΥ ἴῸ 
{6 σοάμοδα οὗ 96808, νου ]ά δἱίαγ (6 ψογάβ (0 καὶ 
Θεοῦ ἦν ὃ λόγος, τηοῖ ψΠῊ ψγ}6}} πηογ θὰ σἢδϑε]βοπιοηΐ 
ἤτοιῃ Βεηρεὶ, ἴῃ ἢ158 Δρραγαῖί. (τι. Ρ. 914. 8644. 8πὰ 
ΝΥ εἰβίείη δὰ ἢ. 1. δοῖῃδα, οψδνθγ, πηδἰηίδίη, {{π8ξ 88 
Θεὸς ἢΔ58 ὮΘΓΘ ΠΟ ἃγίιοϊθ, 80 1 βδῃοιυϊα μ6 γοδὰ α (οά. 
Αηά, ἱηαερά, [Π6 ἃγίίοϊθ 8 μδιμαίψ Δρρ! θὰ ἴο {Π8 
ΜΟΙ ἤθη 1 ἀρηοίο8 (ἢ6 {Π|6 δηα βιργοηα Οοά, 
Βαϊ (πὲ ἐπ ἀγιίοα ἀο65 ποῖ ἰνεγθ ποῖβ δὴν αἰβιϊηοϊίοη 
μοΐνοοη οὐ τπ6 Εδίῃοῦ δηὰ (ἢ 6 ἤορο5, 15 Οἶθδγ ἔγοιη 
ἬθησΘ; {πα Θεὸς ἰῃ τηδην ρίδορϑβ τολἠοιέ [ἢ 6 Δτγί16]6 
«ἀδποίοϑ ἴπ6 ἔσὰθ οὐ ; Ἐ 8458 ἴῃ [ἢ]18 σἢδρ. νεγ. 6. 18. 

ἘΞΈΟνς (οὔβοινοβ Οβῃ)μΌθο}1,) ἰποι ἢ (ἢ6 ἀγιῖοϊα ῃγεῆχοὰ δῇονβ 8 
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ἃς 18. 8, 4. 10, 7. ὦ ΟὍον. 1, 21,.ὅ, ὅ. δηὰ 16 ψογὰ 
τοὐἑᾳ ἴῃ6 ἀγίῖο]6 15 ποῖ᾽ ὑπέγοηποηυ}ν υβρὰ οὗ ἃ [Ἀ]59. 
Βοὰ ; 8ἃ8 ἴῃ Απιοβ 8, 14. ὅ, Φ6. (Κυϊη.) Μδηγ 68». 
βογῖίγ σοπέθηα (δδὲ (Π6 ψοεξά Θεὸς 5 ιιϑεα ἱπ 8ῃ 1πἴδ- 
ΤΊΟΥ 'ΒΘῺΒ6 9. νὰ {που ἢ (ΘΓ ἀγα ἰηβίδησοβ οὗ βυςῖ Β΄ 
1.586 αἵ τὴρ ψοτὰ ἴῃ (Π6 ϑορέ. σοσσοβροῃαϊηρ τὸ 1Π8᾽ 
Ηόδι, την; γοί 1 ψουὰ θ6 σοΟΠΊΓΑΓΥ ἴο (᾿ 6 ϑΒοορ6 
οὗ 16 ρδββᾶρα, δηα ἴδ :ηΐθηις- οὗ {π6. ΕναΏρο δὲ ς 
δ Πα σογίδ!]ν (48 88 ὈΘΘη ΔΙΓΟΔαῪ βῆομη) (ἢ15 ᾿ηἴδ- 
Τοῦ Υ οὗ β6η86 σδηηοί θ6 ἰηξεγγθα ἔγοπι [Π6 Οἰη Ββί 0 
οὗ (6 δείίοϊθ (86ὲ6 Ο]485, Ρἢ}]. ϑδογ. Ρ. 148. β6η6.) : 
τῆουρὶ δοίδ πηδ ἴδῃ ὑπ ἰΐ 18 80 τι866, αἴἶοσ (Π6 6ὁχ- 
διηρίο οὗ {Π6 Αἰεχδησγίδη .6νν.8 ἀπά Ρῃο, Ἡ ΠΟ (ΒΑ Υ 
{Π6Υ}) ἀοϑαπαιοα (ἢ ϑιιργθαια ΠὨοὲίγ δηά {π6 Εδίῃογ 
ὃ. ὁ Θεὸς, Ὀυΐ {Π6 Ζοσοσ ὈῪ Θεὸς, δπ6 ΤΕΥ εἰζε ῬΒΣῸ 
ἐδ δοίη. 1, 6ὅὅ. Μδηρ. Ἡ εϊδίθι ἢ ρδγβ} θεῖ {86 
ΔΌονΘ ἱπίθγιοσ 86η86 Οὐ Θεὺς ὈῪ ἃ 5: π}} 8. 86 οἵ Βασι- 
λεὺς ἀπά Νόυ; δῃὰ 6 ρσίνθβ Ὠυτῆθγοιβϑ ΘΧΔΠΒ]68. 
ποιη ἴο δε ἀεβηϊίρ, ἴπ6 άΓ6 φσαπί οὗἩ τ᾿ἢδ αὐῇοϊα 18 ἢοΐϊ διιδιοείοηξ 
ἐνίάεηςα τδαῖτ6 πουῃ ἰ5 αδοὰ ἱπάρβηϊεἶγ, Μογεόνεον, ἰϊ 16 ἃ ποτ 
ὍδΕρῈ ἰὴ πὸ ἰδηριαρο [0 αὐρεϊ ρα δῃ τῆ κι δύεςι ἰῃ αὶ ρεμύφῃρφε ἔγουα 
ψΒδῖ ἰ6 ργιθαϊοβιοα οὗ 1ἴ, Ργ ριεβχίῃρ; (6 ἀγίϊοὶς ἴο [6 διι)εοῖ, ἀπὰ 
αἰνίηρ; ηο αγίϊοἰς ἴο τῃ6 ργεάϊοαίθβ. “8 18 οὐβϑεγνθα τῆρσγθ σαγε ἢ} 

, Π6Ὼ (Π8 ῃγοίοδία Παρρθῆβ, ἃ8 ἴῃ [8 ραβϑᾶρθ, ἴο ἢδ' παπιθὰ ἤγαϊ. 
παρ ο τι8 ἢ65 ρίνϑη δὴ θχοδι]θηῖ ὄἐχαπρὶε οὗ τη 8 ἔγοιῃ Ἡδροδοίιι8, 
Νὺξ ἡ ἡμέρα ἐγένετο σφὶ μαχομένοισι, ““ὙΤἢ6 ἶδγ νναϑ ἰυγῃφὰ ἐπίο 
ἰκῆι Ὀοΐογε ΓΠΘΥ ἰαιὶ ἀοηα Βρμτηρ," Ηδεῖα ἰϊ 18. ΟῊΪΥ ΌΓ Ἰμ68ῃ8 οὗ 
{με δγίϊοϊε τῇαῖϊ ννα ἱονν (Π]8 ἴο θ6 (6 τηεδηΐησ. Ὅϑκα ἔγοπ) ἡμέρα 
1Π6 ἀγτίοϊς, δῃηὰ ργοῆχ ὶϊ ἴο νὺξ, δηὰ {6 δεη86 νν}}} Ὀ6 Ἰηανετίεά ; ἴξ νν}}} 
[6 ἴἤεη, ἐδθ πίσλὲ ὧαε ἐκγιεὰ ἱπίο ἀαψν. ΑὮὨ Θχβημὶθ᾽ ΟΥ̓ ἴΠ6 δϑτλ8 
᾿ἠϊοη) να ἢανο ἔτοτι Χορ ΠΟ δ [ἢϊθῖ. ἰη [8666 ννογάβ, '"Ο θεὸς πολλά- 
κιε χαίρει; τοὺς μὲν μικροὺς μεγάλους ποιῶν τοὺς δε μεγάλους μικροὺς, 
Ἡδετγο, τποιρὴν τΠ6 διιυ)εδῖ 18 πδῃγεα θεΐογα 6 ργεα)εαία, ἰξ ἰ8 Ἰῃποἢ᾽ 
ὨΙΌΓΕ οἰθα νυν ἀἰδιϊηρυΐϊεῃοά Ὀγ [ἢ ἀγιῖο]α {πδ ὈΥ ἴΠ6 ραοθ, τυῃίς 
ἴα ποῖ (ἢ ἰηνρογίδποθ ἱῃ ἰῃς Οτεεὶ βηὰ [Αἰΐη Ἰδηριθροβ πα; ἐξ πα 5 
ἕπῃ οὐτϑ. 'ΓΒαῖ [ἢ ὁδπι6 υδ6 οὐία᾽ηδά ἴῃ ἴΠ6 Ἰάϊοια οὗὨ {με ϑγῃς 
ΓΏΔΥ Ὦ6 ενϊποεα ἔοτῃ δανεγαὶ ραβϑᾶζεβ, ραγι συ Αγ ἔγοτ βαϊδὺ, ὅ, 
40, τεπάδγεά Ὁγ ἴῃ ϑενεηῖν. Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν, 
καὶ τὸ καλὸν πονηρὸν, οἱ τίθεντες τὸ σκότος φῶς, καὶ πὸ φῶς φκότος, οὗ 
φέθεντεε τὸ πικρὸν γλνκὺ, καὶ τὸ γλῃγκὺ πικρὸν. ὩΤΐδ ἰᾷ ΘΓ ΓΘΙΥ 5:15 
ἸΑν ἴο ἴῃς Ἔχδηιρὶα οὗ [Π6 βδῖηθ ἰάϊοπμη, ἰῇ Χϑηορῃοη  β Ηεΐθῃ. Ἡϊϑΐ, 
Ὁ θεὸς πόλλακις χαίρει, τοὺς μὲν μίκρρὺς μεγάλους ποιῶν, τοὺς δ 
μεγάλους μικροὺς. ἴπ θυ, ἴπ6 βᾶπιε νυογὰ8. ἤανε ἀπά τυδηῖ (Πό 
ἀνξειο δἰκογηδίοϊγ, 68 ΓΠΕΥ δι6 ἴωϑάδ τὸ βυδ᾽εοῖ οὐ 1Π6 ρεοσΐφαϊα οἵ 
11:6 αβὶγαιδιϊοη8. 80 δἷϑο [κο 15,31. πάντα τὰ ἐμὰ σὰ ἐφτιν. 
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ἜΒι686 ἢ ἴηιϊϑὲ οὐ, ἴῃ ογάογ' ἴο. Ἱπῖσοήίυσα' δα. 0], 
ος ΤἸονίηρ Αρὲθ δηηοίΐδιοι, σπἢϊοῖ, ἔγαπι. (ἢ6 πδίυτγα. οἷ 

(ἢ ϑι)6ςοῖ, 1.5} 4} ἰΙϑανα ἴῃ. (6 οτῖρίηΔὶ : ἘΣ 
- “Ορβϑεγνδηξ [ηἰογργοῦδβ ἴῃ τοίο Ν. Τ. 91. ἰδέμμῃ “ΨοΔη-- 
Ὠ5 οἵ 81105 ἀυο8 νοὶ] {γ65 ἰσοοβ δχοῖρία8, Ῥαίγοιῃ σοῃ- 
ϑίδηίος 1λόυπ) νοσϑεῖ - ὑη69}6 απ ΓΙ ΟΣ, 4110 56Ώ8ιι 
Ομειβίο ἢϊς ἐὐ}18 ἐεἰθυδίυγ Ὁ απὸ βὲ νόοςθσῖὶ [291 
κατ᾽ ἐξοχὴν Βυϊηδ8, 118 ἂΐ ἴῃ 6}18 ΠοΙ[ΙΟΏ6 ἰρ88 ραίοσηί-. 
[645 ἰησἰυὐδέιΓ, τη ϑηϊ}6ϑζυτη 6ϑί, πος 86ῆηϑι μϑίγοιῃ 80- 
ἰυπὶ 6886 θυπι, αιοὰ οἱ ϑοτγιρίυγα ἀἰβϑογί ὃ (οϑίδί 
ἕο. 17, 8. ὅ, 44.. ἔοπι. 16, 27. 1 ἜΙπ..1, 17. υά, 4, 
4,5.) οἱ Τηροϊορὶ 4] ροβὲ οτρίποπι δϑϑοσυθγυηΐί, Ῥὰ- 
ΓΘ 8010] 6886 αὐτοθέον λἰδηίυγ. Οὐ πᾶς νοτγὸ 
ἀοοσίγπα η111}10 τλοάο ριιρηδί, 51 βίαίαϊπιι5, (ἢ γιβίπαι 
1) δὺπι 6886, 4] οὐγηΐα αἰνίη8 δροϑί ὑγείῖθσγ ραίΐίογηι- 
ἰΔίοη!. {4 ἀοοοῖ Οστοροτγίυϑ ΝΎΒ86η085 ο. Επιποι. 11. 
Ρ. 19. Β. φαμὲν γὰρ καὶ ἡμεῖς, ὅτι ὁ πάντα τὰ τοῦ ἰδίου 
πατρὸς ἔχων ὅλον ἐκεῖνο ἐστί, πλὴν τοῦ πατὴρ εἶναι. Ο(γ- 
ΤΊ]. Ρ. 602. πάντα ὑπάρχων ὅσα καὶ ὁ πατὴρ, δίχα μόνον 
τοῦ εἶναι πατὴρ. 1, δοϊδηϊ. 4, 40. Ῥυθρτίοτὶ υἵᾶῦ Ἔσχοπι- 
Ρἷο : ουπὶ 4015 μαροῖ δἰ απ, ΄συθπηὶ πηϊσὸ ἀΠΠρὶ, αυ 
(ατΊ6η 810 ἴῃ ἀόπηο δἰ τηδηι ρδίγ9, ἰἰσθῖ οἱ ποηθηῃ 
ἀοιηίηϊ οἵ ροϊίαβίδίθαι οοησδάοί, οἰν}}} Δ πΊθη 1Γ6 οἷ 
ἀουλιβ πᾶ Θὲ ὕΠπὺ85 ἀοιηΐηιι8 ΠΟΠ.]ΠΔΙΕΓ : 816 ἢἰς τ - 
ἄιι9 υηᾶ 1)61 ἀοιῃι8 6βΐ, οἱ ΕἸ]118 οἱ Ῥαῖΐονγ, η01 ΠηΔη1- 
Τη659 ἱποοϊυπί παηάιϊι, 6.18 ὑηπ|5, αυ]ά οἱ υη115 688 

ἰδηαιιδ ἄπο, οἱ ἀιιο ἰἀπαιιδπ) πη. Ναυο ἰά τηϊγιιπ), 
4υΐά Ραίογ Πρ ΕἸ απ: οἱ Ῥαίθσ ἴῃ ΕἾΠο, χφυΐα 
νοϊαπίδε Ῥδίγι8 βά6 6 Ρᾶγοί, ἢδσ ὑπαυδπὶ ἔβοϊδῦ 
δυΐ ἔδοογιί, πἰδὶ αιὸά Ῥαίογ δυΐϊ νοϊαϊξ, δυϊ 7581}, 
Ῥεάο ΑἰβΡίμπονδῃ. 8, 82. ἀα Αυρυβίο: Ποιὶ8 ἴῃ 
τοΥΓ15, Π ́ ᾿ν18 ᾿Π8]01}8 ἃν!15. Ρο]]ιχ. 8, 78. ὁνεώτε- 
ῥὴὺς δεσπότης, δεσπόσυνος καὶ τρόφιμος ---- νέας δεσ'" 
ποίνης ὑποκόρίσματα, Τιοηρὶ. 4. Ρ. 1561. ἀπήγγελλεν, 
ὅτι ὃ μὲν ἀφ ρ μν δεσπότης μεθ᾿ ἡμέρας ἀφίξ- 
εται τρεῖς, ὃ ὃὲ παῖς αὐτοῦ τῆς ἐπιούσης πρόεισιν----ὖ δὲ---- 
παρήνει τὸ συμβὰν ὁμολογῆσαι πρότερον τῷ νέῳ δεσπότῃ. 
ῬΙ]αιί. Αβίπαδι. 2, ὦ, 62. {]θιηδ οϑί ἤθγιι9 [,6. τη8- 
Ἶοῦ ἀρυὰ ἔογιπι εϑέ : πιϊηοῦ ἢ δϑί ᾿ῃ5. ὅ66 {Π6 
ποίθ οὐ Μϑδαίῇῃ. 7. (γε ί5.) ἜΝ 
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ε ἜΠο ΠΝ δα πδίυγα οὗ ᾿ἴπγ ρίδῃ Ψ1} ποὲ βϑγι π|6 
το δῃΐδσ ἱπίο ἰοηρ' ἀἸΒοιιββίοηϑ, Θβ ρθε! ]} ν οἡ ἀοοίτ δ] 
Ροϊηΐί58. [ππιϑ5ὲ {Πογοίογα σοηίθηϊξ τυβοὶ  ν ἢ τ οίδσ- 
ΣἸΠΡ ΙΩΥ ΓΟΔάοΓΒ. ἴο [6 ΤΔΏΥ 8016 ψγίζογθ ἢ ἢᾶνα 
ἰτραϊοὰ οὔ {Π|8 βυδ]εςῖ, οβρϑοῖδὶν ΥμιΡυ; 1 πιιϑὲ 
ποί, Ποψανοσ, οἵδ ἴο ἀϊγοοῦ {π6 διιθηςοη οὗ. ΓΑΥ. 
Γαδ γ το 8 ΟΘχοο]θηΐ ψοῦκΚ ὈγΥ 86 ᾿ραγποαὰ δηά 
ογίμποαοχ Βρ. Βἰοϊηῆδ! ἀ, θη ]6 ἃ, Εἶνα. 1,δοΐατε 8. οἢ 
(Ὠ6 Οοβρεὶ οὗ δέ. ΨΦοΐῃ, 85. Ὀθασγίηρ ᾿Ιοϑ ΠΟΥ ἴο 
1Π6 Ὠινιηὶυ οὗ ουὖἦ δανίουγ. 1,οπάοῃ, 1828, 1 πο. 

8. πάντα---ὃ γέγονεν. -ΓἢΘ 58Π16 δεπέϊμθοηέ 18, ὈῪ ἃ 
»αγαϊίοίδοπι ἀϑυ8] ἴο {1πΠ6Ὸ Ηδῦγον ψγίθγβ, οχργθοββοά 
θοῦ. ὃν δ γπιδίίοη,. πὰ ὈΥ ποραίίοη. (ὐορϑγα 18. 
80, 4. 261. 42, 4. 70}. 2, 4 ὃς 27. ἴΚ6 1, Φ0. Εοῃι. 
9,1. Ερῆ. ὅ, 15 ὃς 17. ΝΟΥ 15 1 αυϊΐζα απυβυδὶ ἴἰο [ἢ 6 
ΟἸΙαβϑις αὶ ψγιίθσβ. Τὺ ΕσγΡ. Εἰοοίγ. 1057. δορῆῇ. 
Απέϊρ. 448. ὅ66 (1485 ἴῃ 18 ῬὮΏ1]. ὅδογ. Ρ. 6456. ΒγῪ 
πάντα 18 τηρδηΐ 8}} (μα 185 ογραίθβ. δῆο Αρος. 4. 1]. 
Ηδῦτσ. 1, 2. (οἱ. 1,16. [{15 ορβδενϑα [μδῇ διὰ σδῃ- 
ποῦ ἤΟΓΘ βρη πηργοὶῪ ἴπ6 ἐπδέγειπιοπέαί, Ὀὰϊ {86 
ἐμα δΔη ΡῥΓΙΠΟΙΡΑΪ σϑιιβ6; δηα (Πδΐ (ἢ6 Ζορος 15 
Θβογθ6α 85 πὸ σὰ (ἀοά δηα ϑυρτοηια (γεαίοσ οὗ 

1ὴ6 υαηΐϊνογεο, γῇο οὐ δοσοιηΐ οὐ ἢ18 σομηηυηΐοῃ 
ψ ἢ (6 ὨΙνίπα ἡδίαγοα, μαι ἢ δὴ θηυαὶ ρονοῦ τἰ 
186 ίῃον, δηά ὈΥ ἢϊ8 ον ςο-ορογδίίοη ἢ (ἢ 6 
Ἑαϊῆοσ, ογοαϊθα (δ ψουῦ]ά.. Οἰδογθ, μονονοσ, σο- 
ταῖς, (Παΐ {Π6 96 ν}5 δί ἰῃαΐ {π|6 τηδ᾽ηϊαιϊῃοα {Πα (ἢ 6 
ψου]ὰ νν88 ογοδίϑα Ὀγ ἴῃ δὰ δηᾷ τη !ϑέγυ οὔτῃο Μ698- 
5:4}}}5 βριγιί, δῃα {ῃδὲ ῬΉΠο δα 5414 [ῃ6 8384π16 οὗὨ [Π6 
]1,οροσ, ἰ. 1, 162. εὐρήσεις----ὀργάνον. Λόγον Θεοῦ, δι᾿ οὔ 
κατεσκευάσθη, δια τῆι {Π6 διὰ 18 ἰο θ6 Θχρἰαϊηρα οὗ 
ἐἴ6 ἐποέγιπιοπέαί σαλβ6, ἃ8 1ηὴ Ηρῦτ. 1, 1. 

8. χ. α. ἐ. οὐδὲ ἐν, ὃ γ. ΜΘ πιδὺ οὔβογνα {Π6 θηιρῆα- 
δῖ5 ἴὴ [ἢ18 ἀξαἐψεαὶα ἴοτ οὐδὲν, τὰ ἴη Ηοα. 8,10. 1 Μδξοος, 
γ, 46. νος, Ὀοίἢ τὼ {πΠ6 ΗοΙ]δηϊδέῖς δηή (Ἰ] δβϑιοαὶ 
ΤΙ [6 ΓΒ, 18 864 ἴον ἀδηγίηρ {Π6 ΘΟΧΊΒίθ 66, ΟΥ ῬΟΒ51018 
Θχιβίθηςδ, οὗὁἨ Δὴγ {ῖηρ᾽ ; δῃᾶ (48 Ὑ οἰβέθιῃ οὔβογνθϑ) 
15 πιοβί ἐγθαυθ!υ ουπά δὲ (Π6 σοποϊβίοη οἵ ἃ 56η- 
ἰθῆςθ. [8 ΟΙοσο σοιηραγοβ ἃ βἰπιαγ Ἰαΐοπι τη Χ Θη, 
Μβϑα, 1; 1, 834. ἀπά Ηρσβίοά. ΤΠθορ. 5611:  - 
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᾿ 4, ἐν αὐτῷ---ἀνθρώταν. Το (6 ράψεϊοαἑ ογεαξέίοη 
Ριοάυςοα ὈΥ {6 {ῃ6 Ενδηρο δὶ δηπουηοοσδ ἃ 
παν δῃά εκ μπιογαΐ οτίδέσποο, εἰδβοιθὰ ὈΓ {6 δ58πὶθ 
ἤρρος. (λα έοοι.) ᾿Εν αὐτῷ, ὃν ̓ ἴπι. δο (6 Ηοδε. 
Δ; 88 ἴῃ: Ῥ᾿. 17, 82. Ἐχοα. 85, 90. ἄο. Ζωὴ, [|ικῸ 
ἘΥΤΊ, οὔθ ἀδηοίοβ ἡ οὶέν (866. δοὶ!. [,6Χ.}); δπὰ 
τηδὲ (5 δ η βοδίίοη 15. ἤδγα ἴο Ὀ6 δαορίθά 15 μίαϊῃ 

᾿ ἤτοι [Π6 σοηίοχί, 8η4 18 σοηδτηπηθὰ ἰοο ΡΥ [{|6 εὐσῶδ 
ἰοημοηάϊ οὗ ἴΠ6 Ενδηροὶιδι. (Οὐπιρᾶγθ 1 0. ὅ, 11. 
Ζοἢ. 6, 83, 85, 61. 17, 2..11, 45. ΟἸγίβί δἰβο, ἰῃ Ζοἢ. 
60, 88, 35,61. σ4|}5 ἰπ86 1 [ῃ6 ““ Ὀγοδὰ οὗ ἐϊξε,᾽ δπάὰ 
ἷῃ 17. “{Π6 δυυύίῖδογ οἵ ̓ ἴ8,᾿" δηάὰ 1η 11, Φδ. “ {Π6 το- 
βιιγγθοίίοη δηα ἐμ [ἰἴ6." (Κυ!η.) 
. Μειϑίοίη στοπάργα “ φιοά ζασίμηι 65ὲ ἐπ ἑρδο, υἱέα 
εὐ αἰ," δῃά 80] οἱ 5 {Π6 ο! ονιηρ δηηοίαιίοη :. 

“Βγ. {π|Ω ἄοβος 6 ΕΔΕΠΘΙΓ ογοδίθα (Π6 ψποΐθ 
ΨΟΓ], δηα ἜνοσΥ ᾿πίηρ ἴῃ 1ἴ, Δηϊηδί8 88 Μ6]] 85 1:8" 
πἰη8ῖ6. Υεὲ ἢἰβ ρονεῦ δῃὰ ρσοοάποββ ἀϊὰ ποῖ δβδίορ 
απ 1Π6 11π)118 οὗ {π|18 ψοτ]α ; ἢ6 ἀοϑιϊ πο 6] αἰβὸ ἃ 
Βανί οὔ {πΦ Βιιπηδη γᾶςθ, ἴῃ ψ ποῖ 41} τη τ ρἢϊ 
ἢανο βα  νδίίοη δη4ἃ θίθγηδὶ 16. (ΟἾἸ γίβί 18 θνθῦγν δ γὸ 
δαἰὰ ἰο “αν [ἰδ ἴῃ Ὠἰπ]56 1," (6. 26.) δῃὰ “ἴο χίνθ 
᾿[ἴ.᾽ (6, 88. 17,2.) Ηθ 18 8Ϊ80 διὰ ἐΐίε ἴῃ 11, Φὅ. 
14, 0. 4, 10. 6, δ1. 2 (ον. 4, 10,11. (οἱ. 8, 4. 1 ώ0ο. 
1, 2,: δῃὰ νἢδέ 15 ργΟΙΡΔΙΪΥ ἰο Ὀ6 ποίαᾳ, ἰὲ 18 864 
{πὶ νψο ἤδνο α[ἰδιπϑα [τίᾶςο ἐπ Ολνὶδέ. 866 1 20. ὅ, 1]. 
ΒἈοιι.6, 28. (ὐοιηραζε 2 (οσ. 1, 19. ἃ 1 ὅ(ογ. 1, 80. 
Αςἰβ 4, 1Φ. Μογδονεγ, 848 ἴο 33γδὲ ογαέϊοη ν85 ΌΥῪ 
ἢ. 80 αἶϑο ἰ8 ἴῃ6 δροοηε, οΥὨἨ 16 σοπυεγεὶο βαϊ ἴο 6 
ἐν αὐτῷ, ἐπ ἀΐπι, 1. 6. ἰ(ῃσουρῇ πἰπαι. ΤῊ ἰδίου ρῆγαβα 
866Π|8 0 ΟΧΡΓΘ88 8026 ΠΙ|ηρ ογα. 80 Αρμ]α). Α.5- 
οἰορίο: ἃ 1260 οπιηΐβ, οἷ βίπθ ἴοο ἢθς ἔμ: δ! αυἱή, 
ὩΘῸ δδῖ, Π66 οὐ: οἵηηίΐα θη ΑὉ 60, δὲ 11) 680, οἵ 
ΡΟΣ ἴρϑιι. Μάαγο. Απιοηΐη. 4, 28. καὶ φύσις, ἐκ σοῦ 
πάντα, ἐν σοὶ πάντα, εἰς σὲ πάντα. ΧΙρΠΙη. ἴῃ Ναγοηρ, 
Ρ. 168. μήτερ, ἔῤῥωσο μοὶ καὶ ὑγίαινε. Ἐοτ ψΠοῖμοΣ 
'γ6 Γορατὰ ἰἢς εἴεοί, 10 18 ΒΓΕΙΥ ἃ ἔδυ σγϑαῖογ [ΠῚ ΠΩ͂ 
ἴο ρίνε 8 ΠΑΡΡΥ ἱπιπιογίδ!ν (πη ἰ0 σγοβίθ ἃ ΜΟΓΙά ; 
ΟΥ [06 τυοῦκ τέφοξ, ιῃ 6 ογθδίϊοη γγαβ ἐδ ροσγάγυ, δὺς 
βαϊναςοη 15 οἰθσῃαὶ, Ηδ ὈῪῚ ψῃοι δῃγ (πϊς 18 ἀοῦ 8 
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[9 τορατ δα 488 (ἢ τηϊη βίον οὐ ἀαρϑηΐ οὗ δηοίδμου, ΒῪ 
ἐδ Ῥγορῆθίβ (ἔου ἰῃηβίδηςθ) (οα ρῥγεάἀϊοιϊδὰ δυΐυτα 
ἐνθηΐβ, δηά ὃγ [6 ΑΡοβί88 ψογκαβά τηϊγαοϊθβ. ΥὙεῖ 
ποῦ ονϑῇ ἰῇ [ἢ6 Ργορἢθίβ ψὰ8 {ἢ 6 γα ἃ σοιῃρ]εῖο σοπι- 
ΡΓοΠϑηβίοῃ οὗ [Π6 ογδο]θ8 ψπίοῆ (ΠΟΥ υἱίοτοά, ποῦ 
ἅγ88 (ἢ6γα ἴῃ {πΠ6 ΑῬοβί]68 ἐπαπιβοῖνοβ [6 ρον οΓ οὗ 
ὙογΚίηρ πιϊγαοὶθβ. Βυΐ {παΐ ροοῦ ψὰ8 ἐπ (γίβῖ, 
1. 6, Ψψἃ8 δεῖ ἀογίυοα, ἴῃ ψιῇοτι, 85 θδϊηρ [ἢ6 δοη οἵ 

οὐ, ψγχ6γῈ γΓαροβθα 4}1] {Π6 ἰγθαϑύγοβ οὗ ψἱβάοιηῃ δῃά 
Κηον]εάρα; δηά ψῆοϑα ρόονοῦ. γ88 Ἔδχογίθα Ὀγ ἃ 97Ὸ0- 
Ρεον δῃὰ Ὠδίυγαὶ, ποῖ δάνδης 8, δοααυϊγοα, οὐ 4616. 
βαϊοά ἔοτγοο.᾽" δδὸ Ασςίβ 17, 28. (γεῖ8.) - 
4. τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. ὅδὲ6 (Π6 ποία οἡ Μεαί. 4. 
16. Ἐνεδη ΟΠ γίϑ 8 αἴβοῖρ]68β ἂῦὸ Ἴοομιραγοά ἰοὸ {Π6 
διη ; θυ ἤογο (Ἀγίβῖ 18 οδ ]δα ἐΐο ᾿ἰρηΐ, κατ᾽ ἐξοχὴν, 
ἃπα {86 ἔσθ ᾿ὲρῃέ. (νοῦ. θΘ) Ζιιρἠέ ἰβ (6 88π|6 89 
λόγος, ϑωὴ, μονογενὴς. [{ τηῦϑὲ Ὀ6 οὐβεγνϑά, ἴοο, (Πδὲ 
ἐϊσἠέ δηὰ ἔϊξζε ἀτὸ δοουβίοπιοα ἴο ΡῈ Ἰοἰπθά, οὕ ὁῃ8 ἴο 
δ6 ρυΐ ἔογ {δα οἴποσ. ὅ66 Φοῇ. 8, 12. 9. Τίη). 1, 10. 
Ῥτον. 6, 28. Ρ5. 88,10. Αροο. 91, 4, 238. ῬΠΠΠΡ. 4, 
15,16. Ηδηςο, διποηρς [Π6 1,δ(΄η ΔυῖΠογβ, [ἢ 6 Ρἤ ΓΑΒ65 
ὅμεθ 7γιιΐ, ἐμοῖς εἰσιιγά ζγεΐ, ἰμοθ ψανίάονε, βἰρσοϊ(νηρ 
ΟἱΌΘΥΘ : [ἢ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ΠΟ ἢ 18 ΟΧΡΓΘ8866 ὈΥ ἐμὸς 
γνϊυαγὶ, ἐηφμογε ἐμοθηι, ἀθδογοῦ ἐμηιθη υἱέαξθ, ἰμοε 
ογδανῖ, οςἴηρεῖ, ἱμπιῖπθ σα ϑδιι5, ΟΟΤΡΟΓΑ ἰᾳς66 σϑγοηίία. 
ΝΟΥ 18 (18 Ιἀΐοπι ἀπυϑυδὶ ἴῃ {Π6 ατοοκ ψυογε. 
Ἴδυ8 οῃ. Οἀ. ὃ. 888. εἴ ποῦ ἔτι ϑώει, καὶ ὁρᾷ ᾧάος 
ααελίοιο. ὅδδο -Απίῃοῖ. 1, 89, 1. [μοΐϊδη ἴῃ Ρβουάό- 
τηδηία 18. εἶμ: Γλύκων, τριτὸν αἷμα Διὸς, φάος ἀνθραί- 
ποισι. ΑἸοχίβ8. δρ. Αἰῃθῃ. 11. Ρ. 468. ν. ἔγνωκα γοῦν 
--- ἀποδημίας ---- τυγχάνειν ἡμᾶς ἀεὶ τοὺς ϑῶντας, ὅσπερ 
εἰς πανήγυριν τίνα ἀφιγμένους, ἐκ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ 
σκότους εἰς τὴν διατριβὴν, εἰς τὸ Φῶς τε τοῦθ᾽ ὃ δὴ ὁρώμεν. 
50 [Δν. 9, 6. οι δῷ ᾿ηΐδγβ οχίγαςιςι, (ππ| ρτὶπὶὰ πὶ 
Ἰυσοπ) ΔΒρίσογα νὶϑὶ βυπί : ὅς 7, 80. δἰ θγαπι γθθροῦ- 
81.1π| 834] υ16η, ν]οἰοτγ4π), ἰυσοη, οἱ Πἰρογίδίθιῃ : ἃ 9, 
10. Ηος ἔδεῖο ϑδεηδίυβ8-(οηϑυϊίο ἰυχ αυθάδῃη 48τιϊ- 
81386 αἰνΙίαι! νῖ84 68(. δι}. [14]. 18, 407. 46 ϑδεϊρίοῃο : 
Ιὰχ [Πα] μη, ου͵5 βρεοῖανὶ Ματγίία ἔδεία Μιιξὰπι 
00 Π4]ογὰ Ὑ1ΓῸ: ὃς 0, 180, οὗ δρυΐ : όοηος Ὠϊ8 



- 
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ΤΑ1ς νἱϑυπι 6ϑ( δχβιρίογα ᾿ἀπγεη ροη18, 1Π Θρταορίο 
ΟἾ)}85. 5101 ρεοΐογε ββάθπιὶ σαρογδῖ αἰπια ἤ468: δι 16, 
4. Οπδρίνι. Ιπροῖ ἱπίοσ νιηοΐα ροίθραί. ( εἰ8.) 
ᾧῴῷως, ἰἶκε (86. Ηοῦτ. ὙΝ ᾿ῃ 15. 9, ὅ. ΡΒ. 86, 10. ἔτο- 
αυφσηογ ἀσηοία8. σὰς το] ρίοη, 1ηΔϑιηθοἣ 88 1 68ρ6- 
οἶδ! Υ ΘΠ δ η8Β. [Π6 τη 5 οὗ τηθη, α18Ρ6]5 ᾿ρῃοΓΔΠΟΘ. 
δηἀ σοηΐοσβ ἐδ! ον. 1,8ρ6 [6118 υ8, (Ὠαὶ {ῃ6 ψογὰ 
5 ἐγ ΕΠ υδ6α Ὀγ (π6 Ενδηροῖβῖ. Ναν, ἴῃ Ψ6ν- 
15} ΣΙ ΘΓΒ ΔΓ6 δοσυδίοιηρα (0 ἀοδίσπαία (μ6 Μαεββίδῇ 
Ὀγ {18 ἀδηοιηϊηδίίοη. ΟΥ̓ (15 {Π|| Ἰδαγῃηθα (ὐουηπηθη- 
ἰδίοσ ϑ0] οἱ 8 πυτηθσοιιβ Ἔχ} ]68 ἔτοιῃ {ἢ 6 ΒΔΡΌ]Π5. 

“ὅ. φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει. 1ιαγιης δϑι46 6 
ΠΏΘΔΡΘΓΥ, ἴΠ6 ψογάβ προτὶ (Πᾶὶ [Π6 ἰεδοῆον ἀ6]1- 
νογοα ἢ19 ἀοοίΓ 68 ἴο Π]6Π 1Π1Π]ΟΓΒΘΑ [ἢ τη 608] ἀαγκΚ- 
685 δη( ἱρπογᾶῆοθ. 2Ζ22αγἰπε85 15 ἃ ρεγρϑίυδὶ ᾿τπδρ6 
οὗ Ἰρηογδῆσθ, δῃά (Π6 τ ΒΟσῪ σοῃβααυθηΐ ὕροη ἰΐ; 
88.1ὴ 15.9, 1. Μαίῃ. 4, [6. Αοἰβ 26, 18. ἄο. Ηδγα 
σκοτία 15 {Π6͵ αδεέγαςέ ἴον σοπογοέθ ; βῖηῆςθ σκοτία 18 
Θαυϊνα!θηΐ ἴο ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ ἴῃ Ερῇ. 4, 18. 
Τῆς »}γεϑεπέ (6 ῃ86 ἴῃ Φαίνει ἢ48 {π6 ἔογοα οὔτῃε ατροκ 
αογὶδί. Τλυ8 Βοβοημλ ]οσ χρ βίη, “ βειηροῦ [᾿πςρσῖ, 
Β6ΙΉΡΟΥ {Ππ|χὶϊ,᾿ ὄνϑη ἔτοηι {Π6 γϑβί ρεγιοα οὗ πυπιδῃ 
ἀαρτινδίίοη. Τἢ8. τηϑίδρῃοῦῖσαὶ 86η86 οὗ ἀδγίκη688 
8 ποΐ ὑπκηονῃ ἴο (η6 (Ἰαβ816 84] ψγιΐθγβ. ἜΠ18 
ΤΏρα οἰΐ68 [ποτγοῖ. 1. 2. Θυ4110ι1.5 1 ἰΘηΘ ΟΣ 8 νιίδ», 
Δ ΠΏ [15401}6 ΡΘΓΙΟ]18 Ποριίαγ ἢος δν: αυοάουπαμᾷα 68. 

1λισίδη. Ἐν σκότω γοῦν πλανωμένοις πάντες ἐοίκαμεν. 
ΑΥβια, τη ΕἸδυδβίη. Καὶ οὖν ἐν σκότῳ τε καὶ βορβόρῳ 
κεισομένους" ἃ δὲ τοὺς ἀμυήτους ἀναμένει. ᾿- “ 

ὅ. ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. (Οοτηποηίδίοῦβ ΓΘ 
ποῖ ἀρτϑαϑα οἡ [Π6 56η86 οὗ κατέλαβεν. 6 Ὀδδί τα- 
σϑηΐ οὔθβ δχρίαΐῃ, ἀϊὰ ποὲ γεοεῖυο, δμέ γε)οοέεα ἐΐφ 
ἔἐρἠξἘ, 80 ΕἸβηοσ, Οδηρθε}}, δοῃ! θυβηδσ, δηὰ Κ{πὶ- 
ΠΟΕΪ, ψηο Ἔχρίδιη, ἐλ ἐϊρὴξ οομά ποὲ ρεποίγαέε ἐΐε 
ἀαγἶηθ55, οὐ αἰδρεῖ ἐξ, ι. 6. (ςβηρ δϑιἀθ (Π6 τηθίδ- 

. Ἀ ἈὨοαάτϊάρε Π]υδἰγαῖεβ [8 ὉΥ 6 Ὀεδυῖ]} τηοίδμπος ἔσο ὅ0Ὁ 
38, 14. ἐμγπεά αὲ εἷαψ ἰο ἐδε 8εαἱ; Δηὰ ἢα οὔϑογνεβ ὑπδῖῇ ἰΐϊ ννᾷ8 [ὉΓ 
ννδηΐ οὗ [5 παῖ ἐδό ἀατίκπεες αἰὰ ποὲ ἀρρτεδεπά, οὐ τϑοεῖνα ἔῃ ἐϊσἠέ; 
αἰά ποῖ ἤογι ἰἴβε] ἔ Ἰηἴο ἃ ἀτι6 σΟΥΓΕΒροπήσῃςα ἴο 1, 80 88 ἴο μιϊ Οἡ 
1ῖ8 Ὠδδϊῖ, αηὰ οἰοίδο 1186] τυὺ7ῖτἢ ἰἢς ἸυϑίΓο οὗὨ ἰἴ9 τοβεοῖϊοα Ὀδδμη8. 
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Ῥἢοῦ) ἐΐε τοονἰἄ- (1: τηδηηογ, (ἢ ψ ποῖα ψοτ]α) ἐνε- 
πιογδοα πὶ ἱσπογαηοο ἀπά πιΐδενψ, τυοέά ποέ αὐἀπηιέ ἐλαΐ 
δγεαξ πιογαΐ ἐφασΐον. (Ἰοἴηρατα νοῦ. 10 ὃς 11. δὸ 
8130 8,10. ἥἥεη ἰουεά ἀαγκηθε5 γαέξδον' ἐλαη σέ. Οἵ 
(Π6 88Π16 Ορ᾿ πίοι τὸ Βρ. Βασγτίησίοῃ δηὰ Μγ. '᾽ εβ8- 
ἰοῃ. ΤῊ!5 ἰη ογργοίδιοη βθθῖ8 ἴο ἤανθ Ὀ66η δάορίοα 
αἰ8ὸ Ὀγ Οτίρϑη, ψῇο Ὄχρ] δίῃ: Τὸ φώς ἐν σκοτίᾳ φαί- 
νει, καὶ ὑπὸ τῆς σκοτίας διώκεται μὲν, οὐ καταλαμβάνε- 
ται δὲ. ΓΗ Ϊ5 18 Αἰδο σοῃθγιηθα ὈγῚ 1πΠ6 ὨυπΠΊΘΓΟυ8 6Χ- 
ΔιΏΡἾ68 ργοάσυςαα Ὀγ δ εἰϑίθίη, νψῆο 81.) 18 {16 ἔοϊ- 
Ἰονίηρ δηποίδίϊοη : “(ἢ σ βι 15, ᾿Ιηἀ664, {Π6 δώῃ, θαῦ 
ἔᾺΥ τθογα δχοϑι]θηΐ ἤδη {π6 υἱδέδία δπ: [αὶ δὰῃ 
ΤΙΒ65 ΔΠα ββίβ, ΒΕ 6γϑ 60 110568 δηἀ οὈβοιυΓδί! 8, 4Ρ- 
Ρτοδοθ 68 δηα τϑοθᾶθβ ἴῃ 18 ρᾶ888ρ6. Βιιῖ (Π6Γο 15 
ΒΟΙΠἢρ; οὗ 1Π18 βοτί ἴῃ Ομ γβῖ, Δἢγ τῇοτγθ ἤδη ἴῃ (οά 
[886 Ἑαίογ. (ψάπι68 1. 17. 1. 72ώ0. !, ὅ.) ΟἸγίβέ 18 αἷ- 
ΨΑΥΒ ΡυΓ δηά ΠοΙγ, αἰ ννᾶγβ Ὀθποῆσθηΐς δηά 86] υἴδγυ.. 
(ϑεε Ηδρευ. 18, 8. (οἱ. 1,18.) Ηἰ8 ἀοοίγιμο 18 μεδγ- 
ἔδοῦν οἰθαγ δηᾶ [Ἰυςϊα, ἀηα 18 δΔοκηον]εαροα 48 βυςἢ 
Ὀγ 41} ψῇῆο ἀο΄ πο ψ}  α}}Υ οἴοβα {ποῖγ ογθ8. () 6(8.) 
Ἴ 18 Ἔχροβί(οη 185, ᾿ηἀθθα, ἱηρϑηίουβ, θὰ. ἴοο ἴδη- 
εἰ]. 1 ψου]ά σοιηραγα ἃ σοι ΚΑ] ἀρροβιΐα ρ85- 
βᾶρα οὗ Μαχ. υγ. 1)158. 40. {. 2. Ρ. 964. '(ς γὰρ. ἐν. 
γυκτὶ, φῶς ἐκ πυρὸς τοῦ δι᾽ ἡμέρας ᾧΦανέντος ἀκμαιότερον 
ὑπὸ πολλοῦ τοῦ περικεχυμένου σκότους ἐλεγχόμενον, ἐν δὲ 
ἡλίω τὸ αὐτὸ ἀμυδρὸν καὶ ἀσθενὲς πρὸς ἀνταγωνιστὴν ἰσ- 
χυρότερον" οὕτως ἀμέλει καὶ τὸ ἀγαθὸν, τοῖς μὲν κακοῖς συ- 
γεψεταξϑόμενον, καὶ τὸ τυχὸν, ἄριστον καὶ μεγίστον καὶ. 
ἐξοχώτατον, αἷς ἐν πολλώ δόφῳ μικρὸν ϑώπυρον ἐν πολλῇ. 
φυκτὶ ὀλίγον φώς. 
..6--8. Ταθβα (τα α ν γβῈ8 πηυϑὲ Ὀ6 ᾿ῃοϊμαθῇ ἰη ἃ 
ΡῬϑιδη ἢ 6818. [ἢ ογάδγ [Πα 1ἴ ΠΙΔῪ τῇογο- οἰ θαγν ἃρ- 
Ρβαῦ τοῖο 18 ἰΠ6 ρθῦϑοῃ ἤθγα ἀδθδβουρθθά, ὑΠ6Γ8 185 μον» 
ἀεἰϊνοτθα ἃ ἰοβ οην ἴτοιη Φόοπη ἴδ. Βαρίϊ8ι σοη- 
σογηϊηρ ΟἸγιβί, 88 186 δυιίμογ οὗ ἃ πδν δῃηά, ριιγοῦ. 
ἀοοίγῖπα. (Κα!ποο].) ο 

6. ἐ. ἄ. ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὅ. αὐτῷ 1. Αὐτῷ ἰ5,͵ 
Ὀγ 4 Ηερτγαίϑεη, ρυΐ ἴογ ᾧ. Ῥγοηουῃ ἀθιηοῃδίγϑεινθ. 
ἴον σοϊλίῖνθ Αἡ :Ἂἀΐϊοπι ποῖ ἀπκπονῃ ἴο ΔΠΥ. ἰ8ῃ- 
Βυδρο, δα ν. 110 }} ΒΕ 6 Π|8 ἃ γα] αι Οὗ {16 βίπιρ]ε Ρ λΓ856- 



4 5Γ, ΖΟΗΝ, ΟΗᾺΑΡ, 1: 

οἷοργ οὗὨἨ {π6 οαὺῦν δρο8. ᾿Απεγταλμένος, α αϊοὶνπό 
]ραίε. δ606 ΜαΑ]. 8, 1. Ουτ Ἐνδηροὶδι (ΒΑ Υ8 
Ἐλοβθητη.) 8ῆονβ ἴογ ψῇῃδί ρυγροβϑο Φοῆη (ἢ6 Βαρίἰδι 
γγ.65 56ηἴ ἴτοπ) 06 ; παπιοῖν, {πῇ ἢ6 πρῶ (ὰγῃ 1}|6 
δἰτοητοη οἵ πιθη, (ἢ ο, βι0Κ ἴῃ ἰρηογδηςσα 8Ππ4 βυρετ- 
8(Ππ| 0, δα πε (Π 6 Γ δἀπικίεἰοα ποτ γοϊδι ηθα Δηγ Ὀεοηθῆὲ 
ἔτοτῃ ἴῃ διιπογίο ἔδιπί ᾿ρἢ,) δπὰ Ηχ }{ οἢ 8ῃ οχαϊ θά 
[8 Ο ἢ 6, 804} ὁΠ6 πιοϑὲ ψΌΓΠΥ οἵ (ἢ6 πδῆα οὗ ἐϊρἠέ: 
ΤῈ βθϑιῃβ, [ῆδι ἴῃ {παΐ ἀρ {Π6 δυϊῃογιγ οὐ Φοῆη τΠ6 
Βαρίἰ8ὲ 88 βοιηθνῃδί ἴοο ρτοαί. Νίυ, δ (ἢ ῥγο- 
Βθηΐ ΟΔΥ͂, ΒΟΙη6 ὨΕΙΒΟῊΒ ἴῃ ϑδυγία, ῇῆο βΒ66πὶ ἴὸ Ὀ6 ἃ 
Τοιηηδηΐ οὗ ΨΦ0}η}8 ἀἰβοῖ 68, ἃπΠα δγὸ ποῦ σδί δὰ 86- 
Ὀοΐ, 5{1}} γεϊδίη {18 δύγοσ, ργοίεσγιηρ Φοῆη ἴο (γὶϑέ. 
(Βοβϑηπ.) 

7. ἦλθεν εἰς μαῤτυρίαν, ἵνα μαρτυρήση. Ματκίδηά 
οὔδβεγνϑϑ, {πδῖ 10 15 Φο 5 ρεγρϑίιδὶ πιδῆηον οἵ ντῖ- 
ἩΙΡ, ἴο τορϑδῖ (6 84π|6 {πίπρ' 'πΠ ψγογά8 βοιπ ον δῖ 
ἀϊδγοπί, ἢ οὐδοῦ ἴο τῇδ Κα 1 ΤΏΟΓΘ Οἶθᾶσ. δὸ νϑγ. 
ΖΦΟ; ΨψΏΘΓΕ β6α Ὦγ. γ᾿ Β ποῖθ.Ό Μαρτυρεῖν ἢδγΘ 
(48 οἴ βῃ) δἰ: ρ]ν ἀθηῃοίεβ ἄθοορθ. ΒΥ τὸ φώς 15 πηραηΐ 
ΟἸἨγιβί, νῆο ἐγεαυθῃῖ! 80 γοργοβθηΐβ ἢ πη86! ; δηὰ 
{π6 Ενδηρο δέ ἢ88 τοίθγθηςα ἴο {Π6 βανϑγαὶ ἔογσπηυϊαθ 
ἀξηοῦηπρ 1(.- β 

9. ἦν τὸ φώς---κόσμον, δοδηῃ Πονν ΤΓαίγη5 ἰ0 1Π6 
ἀοβογιρίίοπ οὗ {πΠ6 δορὸς. ΒΥ τὸ φώς τὸ ἀληθινὸν 15 
τηΘδηϊ, “4 ἰβδοίμδὺ ἴπ6 τηοβὲ ροσίδοϊ, δὰ ῆο, ἀθονα 
4}} οἴπογβ, ἄδββογνθβ [πδ΄ πδηηθ." Ὑ εοίϑιο! ἢ σΟΠΡΌἝΓΟΒ. 
ΡΙοίη. 6, 9, 4. δεξάμενος δὲ φώς ἀληϑινὸν' δΔηᾶ Ριηά.: 
ΟΙ. 4, 101. ὁ μὲν πλοῦτός ἀρεταῖς Δεδαιδαλμένος.----ἀφστὴρ᾽ 
ἀριϑήλος, ἀλαθινὸν ἀνδρὶ φέγγος. ΤῊϊΐβ 86η566 οἵ ἀληθι-: 
γὺὸς, Ὀγ(δδίαηδ, 156 ἰουῃὰ ἰῃ 1 ἼΤΉΘ688. 1, 9. 20. 6, 82. 
1ὅ,1. 4, 4290. 866 Ἀδρῇοὶ, Ψ|ὺ σοραγεβ Χϑη; ΟΥγτ. 
1, 9, 10. ἀληθινὸν στράτευμα. 

9. ὃ φωτίξει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, 
ἐπέϊρἠέοηδ, ἐδασἦοθ. ΤῊ ργυεδεηέ, φωτίϑει, ὮΘΓΟ 56 ΘΠΊ8᾽ 
ἴο ἢδνθ {Π6 ἴογος οἵ {ῃ6 ατοοκ αογίϑέ ; βίηςα {Π6 86-: 
(1οη ἰ8 πιθδηΐ [0 ὕὈ6 δβϑογίβα 88 ἀσῃρ αἕ αἰΐ ἐΐπιοα. Β 
πάντα ἄνθρωπον ἅτ τηδϑηΐ, ποῖ 76 }8 ΟἾΪΥ, δυΐί 4}} 
ἴΏΘη [ἢ 81} αρθ8 οὗ {ῃ6 νοῦ]. Τὴ Μεβδίδῇ 18 ἤεῖσα. 
180 ἶν ορμοβοὰ 0 Μοβδβ, Ψοπῃ, δηὰ {πΠ6 οἵπεσ ργο- 
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Ρἢοῖβ, το ΟὨΪΥ Ὀοροῆιίοα οη6 πδίϊοι ; δηὰ ἢ 18 ἤθσα 
8414 ἴο αν ἄοπὸ ψ πὶ ᾿6 ογάογεα ἰο Ὀ6 ἄοῃρ, δά 

. ραιϑοα ἴ(Π6 Αροβί[68 ἴο ἀο. 
9. ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. . ΤΏ. οἱάογ. Οοτμμδηΐε- 

ἰοΓ8 (αχσοθρί Ογγ! δηιϊ Αὐυρυβιιη) τοῖδσ ἐρχόμενον ἴο 
ἄνθρωπον 9 Ὀὰΐ [Π6 ποῖα σθοθηΐ οὔδθϑ ἰο ᾧζώς, ἡ] 
᾿βδϑίῃβ ργείδεγα θα. ΤΠ οἴ οὺ τηοάδ βοπι αν δῦ βᾶνουγϑ 
οὔ τἰαυϊοϊορν ; Ἐ τῃουρῇ ἴῃ ΑΊΚγα (οἰ Ὀγ δεῖ» 
8.610} ψγ}Χὶ ἤδνα, ““ Τὰ 1Π]Πυ1}1Π88 ΟΠΊΠ68 ὙΘη θη 65 1[Π 
τουηάστῃ δἷ5. Ηδ, πογανοσ, ον ἀθ ν δαορῖβ [Π6 
ἰχέξογ ἱπιογργοίδίοη, δηα οὔβαγνθϑ, “ [86 Πρῃϊ ψ Ὠοἢ 
νγ͵27ὰ8 ψ ἢ [Π6 ΕΔΈΠΟΙ σα ἱπίο {π6 ψοῦ]α." δ'66 1π- 
ἔτα, 8,19. 6,14. 8, 42. 9, 89. 12, 46: 11, Φ7. 16, 
28. 18, 37. 1 Τίη. 1ὅ. Μαείι. 11,8. Τδῃδ βυη νοὶ 
ΜΘ 8366 85 Β66ῃ ἔγοπι (ἢ6 οσγϑδίοη οὗ (ἢ6 νοῦ] ; ας 
ΟὨγιϑί, τ ρῇς οὗἩ [ἢ6 πιηά, Ἰοηρ᾽ ἐβοδρβὰ οὔβογνα- 
τοη. Κυϊποοὶ (τισί γ, 1 {Π1ηΚ} οχρίδίηβ ἐρχόμενον; 
τοὴο ιὐας ἰο. επἰϊ σἠέεπ, [6 ῥσγεβθηΐῖ ἕο [π6 [ζΌΓο. 
“ΒΥ [818 Ἔχργββϑβϑίαη (οῦβεγνθβ (πιρὈ0 611) ψθ ἃγα ἴὸ 
υηαοτβίδηα εδδε ἢ 85, ΟΥ͂ ἢ18 σοπηΐηρ, γοηδογεα {6 
ΞΡ᾿ ΓΙ 4} ΠρΡΉ οὗὨ ἢ18 Ο8ρ6}] δος βϑι016 ἴο 8}}, νι τους 
ἰϑ ποι, 0 σἢιι86 ἰο Ὀ6 συϊἀεδα Ὀγ 11. [{ ΠΙΑΥ 
6 οὐϑβογνϑά, ίοο, ἰδὲ Φωτίϑει Βααοτὴ8 ἴο ἀδθηῃοίθ, ἐπαὶ 
Ομ γῖβε ᾿ἱπηρατίβ, οὐ λοία 5 ομέ, βριγίτυλ] ἰσῇὶ ἰο 8|}, 
7υ8[ 48 [Π6 τηδίοτγ8] ᾿ρἢς οὗ εἶθ βυῃ ἰβ οἤενθά ἴο 81}: 
διὰ ἐπουρἢ πῆρ ἢ τῆλ τοίιϑ6 ἴο γοοεῖνα Ὀοϊ᾽ ὁΠπ6 δπὰ 
{πὸ οἴδογ, θυ ὉΠΕΥ Ψ1}} {ΠΒΟΓΘΌΥ 6 [06 αυὐΐποῖδ οὗ 
παῖς οὐ ἢ ἀδγ Π688. ᾿ 

.. 10, ἐν τῷ κόσμῳ ἦν. ΤῊϊ5 ἜΧρτεβδίο, νἢϊοἢ ΡΓο- 
ῬΕΓΙΥ ἀοώοίαϑβ {Π6 ρίοῦε οὗἨ εαγί ἢ, ογ ἴπ6 ρθορίθ οὐ ἐξ 
ΒΟΠΊ ΘΕ ΠῚ 65 Αἰ ρη}1Ώ.68 ΟὨΪΥ (ἢδὲ ρογοπ οἴ [Π6 ᾿Π ΒΔ Ὀ Δ} 05 
οἴτπο νου] ὰ ψὩεἢ νυ Ὠίοἢ ΔΩΥ ΟἿ6 48 ςοῃποςοίίοῃ.. Τηΐϊϑ 
τ τοῦβί ΠΕ Ὀ6 υηδογβίοοα οὗἩ [ἢ6 6.5 οἰοθγ, (Πουρῇ 
Ὡοΐ 8Βοἰεἶγ, Τα (6 Ζορος ρροϑδγεᾶ [ο {86 Ῥδίγισοῃβ, 
8δη 28 081164 8 δηδαΐ, 235 ΔΠΠΟΙ ΠΟΙ [0 πηδη ἰχαῖ- 

, Ὁ  τολιδὲ 6 δ᾽]οινεὰ (ο δνε ᾿νεϊρὶ ἢ ἰὴ (Ὦ8 ργοϑϑης οαϑο, Ππαὶ ἃ 
ρὮγαϑε τ οἷν Πόγαῦ Τροιγθ ἰῃ ἴα Δρρ]!οριίοη Ὑυπίοἢ βυΐϊ {Π6 σομ- 
ΤΟΙ, ΨΕΓΒΙΟΏ, ἰ8 ἔΆΓΑ ΠΆΣ ἴῃ Π6 ΔρΡΙΠςἈτοἢ {881 δυϊῖ5 {π6 ΓΟ]]οννηρ, 
νογεϊοη, ““ νῖιο, οοΐηΐηρ ἰηῖο [ἴ6 τουτὶ, εη]ρ ἢ ποῖ Ἔνθ Ὺ τηδῇ.ἦ᾽ 

(Οδλυνρθεῇ.) 
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δνϑῦ {16 Ογδαίογ οὔ τπ6 πηϊνόγεὸ, δηα (ἢ6 ϑυφγοηιο Β8- 
1ηρ, Βῃου ἃ Ρ]6 456 ἴο Ὀ6 σοιπιηι!ἠϊςαϊοα, ννᾶ5 Δ Ορϊηΐοη 
δάορίοα ὈΥ τηδηγν ΟἨἢγιβίίδη Εδίμογβ ; οχ. οι. «πδίη 
Μ. 1) 14]. ος. Τύυρῆ. ῥ. -27δ.. ““Εγδΐ, νϑὶ ἔμογαί ἴῃ 
τηυηᾶο, δηἰθαυὰπι ἢ ἢυιπηδηᾶ παϊυτὰ σοηβρίσαιϑ ἢδ- 
τοί.᾽ ΡὈΏ]]ο, ἴσο, τηδίηίβδίη8, ἰπαὶ ψηδΐονογ . Οοα 
1Π1Π|Κ8 ῬΓΟΡΟΓ ἴο οἴξοεί ἢδ οἴἴδβοίβ ὈγῪ 16 Ζοσος, δπὰ 
δ ρίοΥ5 (παῖ ὈοΙηρ 88 ἃ Τ᾿] ΘΒΒθΏρΘΓ δπά ἰη ογργοίογ 
ἴο θη. Ηδ {πογοΐοσα αἰγὶ θυΐοβ ἴο ([}18 Ζοσος . 41} 
παι Οοά [5 βαιά ἴῃ [η6 Ο. Ταϑι. ἴο αν ἄοῃδ διῆοη 
ΪΏΘη. δὅδ'᾽ο Αἷ5ο ἴπ6 (πα άθε Ῥαρδρῃγαβίβ, 0 γσϑρὰγ 
(Π15 Ζορος οἵ ἀοᾶ 85 ἃ ν]51016 ᾿πηᾶρθ οἡ {ἢ18 .οϑγίῃ, 
8Πἃ ἃ 5ογί οὗ γι δσγ, ογ δρυῖγ. «{υβίη Ματγίγγ (1Ὼη 
ἢ15 Αροϊ. 2. Ρ. 78.) 584γ8, ἴπ4ι (ἢ γϑ ν88. [ῆ6 ἤορος 
οἵ ν]λι ἢ 4}} πιθη ραγίοοκ, δῃηά 6 αἰὰ ηοΐ μαϑϑιίδία ἴο 
βιδ᾽ ηἰδίη ὑΠδὶ 41} ψῇο πὰ δνοσ ᾿ἱνθα ἀργθθαῦ)ν ἴο 
ΤΟδ80η (οἱ μετὰ λόγου βιώσαντες), 6. στ. δοογαίο5 .δηΐ 

- Ηογδο 8, ΘΓ 1η δος ΟΠ γιβείδηβ. (Βοβθπη.) 
10. ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ. ἐγένετο" κι. ὁ. κι α. ο. ἔ, Τῇ 
Ἐν Ώρ 81 5668 ἴο ΟΧΡΓΘ58. 8ὴ πα ϊρσηδίοη δὲ {6 
᾿Βγάηρϑβ. οὗ {π6 ποαγίβ8 οὗ ἢοβα ῃο Κῆον ἢϊπὶ ποῖ, 
Ιη Πατὴρ ἴο ΤΩΡΙΥ ἰπαΐ {Π|| ογοαξμγα Κηδὶῦ ποὲ ἐέ8 
Ονεαίον. (Ευςζῃγταυ8.) ΤΠδ καὶ ἤθγο (6 δζα 10]4) 
ἀσηοῖθβ ἐαπεη. 1ἴ ΤΩΔΥ ΝΟΓῪ Μ.6}1} Ὀ6 Ἔχργθββθα ὈΥ 
οἷν απ γοί. Ἐς τ ᾿ 
11. εἰς. τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴ. α. οὐ παρέλαβον. Τὰ ἀξ 

Ση οτργοίδίοη οὗ [Π6 ἰδγὰ τὰ ἴδια (ὐοτητη δ η Δ(ΟΥΒ ΔΓ 
ποΐ 4φυῸ ἀρτοθά. δοηθ τππαογβϑίδηα ὃν 11 {86 ΘΓ 
ἕ ροπογαῖ, δὰ τἢ6 Ῥοορ!ὸ ᾿ππαεηρ ἀξ. ᾿ ΟΙΝδΙ5 
“υάδρα ον, δηά. 118 1η]}8 0 8η18., - Καϊποοὶ ρτγδίδγε 
1ὴ6 ἔογπιογ; Βοβοημῃ. (86 ἰαϊίογ. [Ι͂πἡ {86 οΟΧργθβϑίοπ. 

. τὰ ἴδια. [Ἄ6ΓΘ 18. 8ὴ 6110 815: σξ οἰκήματα οἵ δώματα. ΄. ΤΌ 
(Ὠδγοίσγθ ἀθηοίθβ, ““υ]δΐ ΔΠΥ͂ ΟΠ 6 ἸΏ ΔὈ115, οΓ οὐσιι- 
Ρὶ68 8458 ἢ!5. ΟὟ, ΟΓΥ ἴῃ6 ρῥίδοθ οἵ ἢ 8. ὈΓΓΓἢ οὐ Ππαριὰ- 
(ἰοη." δο. Ψ0ἢ. 16, 82. 19,. 27. Ακίβ 21, θ. Νίδοο. 
6, 27. Φοξερῇ. Αηΐϊ. ὅ, 156,6. Εχαπηρ 68 ἴῃ δρυπάδισα 
81:6 ριοάμορα ἔγοιῃ {(Π6᾽ (]688108] ψτγίῦθγβ Ὁγ Κυρίεο, 
Κυοῦβ, δῃηαὰ νι οίϑίϑίη ; 85 δι ηςῖ. ΝῊ... νυνὶ. 19,. 
ἀπὸ τῆς ᾿Ελλάδος ὑποστρέφων εἷς τὰ ἰδία, πϊ8 οτυπ ᾿οὐμη- 
ἐγψ. Αρρίδι), Ρ. 448. ἀπέλυε τοὺς αἰκμαλώτῳς εἰς τὰ, 
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ἴδια. ΖΕ] δὴ, Ν. Η. 10, 23. ὅταν ὑποστρέφωσιν εἰς τὰ 
ἰδία. ΤΠ ψ6νν8 (τϑιημαγκβ ἢ εἰβίθί ἢ) ψοῦα {6 Ρδοιι- 
᾿ἰὰ΄ Ρθορίβ οὐ ἀὐοὰ, δηὰ {Π6 ἐδῃ}ρ0]6 οἵ Ψεγαδαίθι {Π| 6 

᾿ἰΘΠρ0|6 οὗ σοά ; δηᾶ {ῃργεΐογα αἷ8ο {π6 ᾿ηΠογιίδηςβ 
οὗ τὴ6 ὅοη οὗ ἀοα. (Μδε!. 8,1.) Μοζγϑονεν (ἢ γ δὲ 8 
σοΠΊηρ ἢδα ὈδΘοη ργϑήϊοϊθα ὃν τἢ6 Ριορἢοίβ. ἰο {Π6 
δενν5, ννὰ8 ΘΆρΡ ΙΪΥ Ἔχρθοίο, πὰ ΨΦοῆη Παὰ ροιηίοά 
ΟΠ εῖβέ οαξ ἰο {Πθ ἃ5 ἴΠ6 Μεββίαῃ. Ὑεΐ (ῆδυ σο- 
οαινθα ἢϊπλ ἠοΐ, {Ππουρὶι θογη ἴῃ ΖΨ0ᾶ68, ἃ σοπδίδηξ 
ἐβαιιθηΐοῦ οὗ [Π6 ἰδιηρΐθ, δηα ομα Ψῆο ἀἰδβοιηϊηδίοθα 
᾿ηϑίγασίοη τΠγουρ]οιΐ {6  ΠΟΪῈ σοιπίγν : ΠᾶῪ ἢ18 
ΨΘΓΥ ΓΟ] δίοηβ πα [{{1 οὐ πὸ ἰδ! ἢ τη ἢ. 8.66 7, 
ὅ. ὑγεῖβ.) Ἐπ γηλ8 γοίουβ ἰο Μδίῇ. 15, 24. “1 
ν᾽85 πού β6ηΐ Ριυΐ πηΐο {1 ]οβί 58η6 6} οἵ {Π6 Ηοιιδ6 οὗ 
[83:86]. 

12. ὅσοι ἔλαβον αὐτὸν, ἱ. 6. τοσοῖνα Πΐπὶ 85 {Π6 
Με ββίαϊι δηὰ δὅοη οἵ Οοἄ, (νομοῦ εν ον 6 η11165,) 
ρο]ανοά ἢ ἢ15 ΠδΔηΊ6. 

12, ἔδωκεν αὐτοῖς---γενέσθαι. ΒΥ ἐξουσία 15 τηοδηΐ 
αἀἸσΉΣΥ, ρΓΙν σα, μοηοιγ. δ6θ Μᾶςς. 11, ὅ8.. Β 
τέκνα τοῦ Θεοῦ 4΄᾽6ὸ ἀδηοίοα {ἰἸοϑ6 {παῖ ᾿πϊᾶῖθ αοά, 
ΜὴΟ ἀσααϊγα δηα τορίδιη {π6 ἀοςσίης οὗ (Ὠγβί, ψ ῃῸ 
βΒίγΓΙνα δογ ρσγθαίθγ ἂπᾶ ργδαίθγ τηογὰὶ ρογίδβο(ίοη, 
8η4 {118 Ὀεοοοηθ ραγίακογβ οὗ (6 1)᾽νίηθ ἔδνουτγ. 
966 ϑᾶρ. 7, 14, 28. (οβοητ. δπὰ Κιιΐη.) Α ργῖν!- 
ἰερε ἴδῃ ψ οἢ το σγοϑίθν σῇ 6 ἱπιᾶρίηθα. δ66 
Ἠοηι. 8, 17. 2 (ον. 6, 18. 1. 70. 83,1 ἃ 2. (Υ εἴ85.) 
Ἐπ Πυπ 8. Μ16}} τοπάθγβ γενέσθαι, ἐο δδοοηιθ δ0, 1ἱ. 6. 
1 {{π|6 δηά ὈΥ αἰ] σοηῆςα; ποῖ 4}} δὲ οῆςθ. Δηά, 
ἢ σοϑρθοῖ ἴο ἴῃ6 ἐχργαθϑϑίοη ϑοης οὗ Οοὐ, ἴθ ψεὶ! 
οΟὔδογνθβ, ἴῃδὶ 1 15. οὔδ ἱπηρ᾽ ἴο θ6 δαορίοα Ὀγ αοά 
[ἢ Ὀδρί8η), δα Δποί 6 ἴο Ῥεοοῦηα ἃ βοη οὗ ἀοὐά ὈγῪ 
Καοριηρ (ῃ6 σοτηπηδηδιηδηῖ8. ΟἿ6 15. ἢ 8 βεριπηὶπᾷ, 
116 οὐιοι {Π6 δη. Οπηδ 15 (6 ρἷ οὗ αοά, {6 οἱ Πόγ 
16 δοαιιΓοσηθηΐ οὗ σχθιοη δηα δηάρδνοιγ. 

18. οἱ οὐκ ἐξ αἱμάτων --- ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. ΤΠΘ 
Θχριθββϑίοη ἐκ Θεοῦ γεννηθῆναι 15 ΒΥΠΟΠγΙηΟι5 ὙΠῃ 
τέκνον τοῦ Θεοῦ. ΤΏοΒΘ ἃγ ἤϑῦθ 8814 ἴο θα θοσγῃ οἵ 
αοά, ψπο, ὕὉγ {6 εἴσοδον οἵ 1)ινίπθ ρον ῦ δπᾶ 
στᾶσα, ὈΥ {86 ςοἰοβ6141 ἀοοσίπο οὗὨ (Ἰιγῖϑέ, δῃα {Π|6 

νΟΙ,. ΠΙ: ο 
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ΙΊΟΓΔ] τοϊογπηδίοι σοηβοαιιθηΐξ προη 1{, ἀτ Ὀγοιρὰΐ 
ἰο 8 γαβϑι δησα νι ἀοά. (Βοβοημ.) πα πηᾶν 
6 ἃ 80ηὴ (ἢγθα Νδγ8; ὈγῪ Ὀϊοοα, ὮΥ Δ ΠΥ, ἃπὰ Ὦγν 
δΔἀορίίϊοη. ΤΠ6 ὁεν8 (πουρί {πᾶὶ ἐμὲν ψεσθ ΌΥῪ 
ΓΘᾶβοη οὗ {ποὶγ ἡδυν!Υ, δ οὐ δοσουηΐ οὗ ἴπ6 νἱγίι6 
οὗ {Ππ6ῚΓ διῃιοθϑίοσβ, θοϊονεα 80η8 οὗ (ὐοά. ΤΤΠῖ8 ναΐη 
ορίπίοη, ὈΥ ψὨοἢ (ΠΥ Τπουρὶ {ποι βαῖνο8 ΔΙ Γαδ Ὺ 
1 ἔδνουγ σψτἢ (ὐοά, οδιιδεά {π6πὶ ποῖ οἠΪΐν ἴο γα)ϑοεΐ 
ΟἸὨἸγιϑί, θυΐς α8ὸ ἰό (8 Κ6 δνθῦΥ ροβϑβϑι]6 τηθδῃβ οἵ 
Πιηάδογίηρ οὐδ 6 Γ8 ἔγοαι γθσοίνίηρ ἢ]. ἼΠοβ6 ὙΠῸ αἰα 
Σϑοαῖνα ἢΐϊπὰ ἰοϑί ἱΠογΘΌΥ νοῦν πδίιγαὶ τισῆῖ. ὙΠΟΥ 
Μ6Γ 85, ψογ ἀτίνθη πο Θχῖθ, ψο γα ἀθϑροι] δα οὗ 
{πεῖγ Ῥγορθγίυ, ΨΈΓΘ Ἔχροβϑά [0 {π6 ᾿αίγεά οὗ {ΠΕῚγ 
Ὠραγοϑί ὑἰδίιοηΒ πη σοι ΓΥΠΊΘΏ ; δηὰ 8110 ἢ δν}]8 
ψογ ἀοποιηςσοά ἀραϊηϑί ἢ 6 πΔ ἃ58 ΜΈΓ οδ] ουϊδίαα ἴο 
ΟΥΘΙΟΘΟΠΊΘ ἃ] ἀιπμαη σοηβίδηογ. ὙΠαΐ ποῦ βου 
ΠΘνοῦ 6 1658 ἤν Ὀδοη 6]: Θνοβ 1η ΟΠε1ϑί, 88 ποῖ 
ἃ ἠμπιαη, Ὀὰϊ ἃ αἰυΐπα ψοῦκ. Οοά, Ὀγ (86 πιαρῃιϊί48 
οὔ (ἢῃ6 ῬΓομη1868 ἰΔ1ἃ ὕρ ἴοσγ δῃοίδογ 16, δὰ ὃγ (Π6 
τυ ἀρ οἵ {6 πηϊγ860168 ψγουρῃΐ, υποχροοίοαϊγ 
᾿πβιιδηςοά {{|π| τη] 48 οἵ βοπι6, ἢοΐ ὈῪ διυιπηδῇ ΠῚ 6ΔΏΒ, 
μυΐ Ὀγ 1)ίν!ηθ ροννοῦ; δηὰ 80 Ὀγουρίξ (μ6πὶ ονοῦ ἴο 
ΟΠ γἰβ 5 γα σίοη. ὅδ6ρ Πρ. 8,8, 8. Μαίίῃ. 921, 42. 
1 2ο. 8,9. 4, 7. ὅ, 1, 4., 18. 1 Ῥεῖ. Φ8 {Δ8π|68 1, 18. 
Οὗ εῖ5.) ὍΤὨδ ρἱιτγαὶ αἱμάτων 88 {Π6 ἴοτοα οὗ 1τῃ6 
βιηρυΐαγ, Ὁ. 185 υϑεα ὙΠ 84 γοίθγθηςς ἰο {π6 ἔσο 
ῬᾶγΘηΐ8 800η δίϊεσ τηϑηἰοηθα, Τῇ ψοσγὰ αἷμα ρτο- 
Ρογὶν ἀδηοίοϑ δίοοά; ΦΑΪΥ, ἃ ραγίδεγ οἵ βοβῇ δηά 
μ]οοά, α παρ. ὅὃο (Π6 Ηρῦγ. Ὁ. ΤΤΠῖ8, ῃονόνοσ, 15 
οί ἃ ΤΏ6Γ6 Ηθυγαίβη), Ὀιΐ αχίθηβ ἴο της (Ἰδββῖςδὶ 
τ ογβ. ὅδ66 [Π68 ΘΧΔΙΠΊΡΪ68 ῃ Κυρκο, Κυαρ58, 1,068- 
ΘΓ, 8ηα Νὴ εἰϑίβίῃ : οχ. σγ. 1᾿ν. 8, ὅ8. ““Νοῃ 588}- 
δυϊηρ Πυηδηο, 864 5Βί1ρ6 αϊνϊηᾶἃ 5βαίι5." [{ 15 υβοά 
ΘΒθ ΘΟ Δ} οἵ ρατγεπέβ; ἃ8 ἴῇ ΕΌΓΙΡ. Ιοη. 698. ἄλλων 
τραφεῖς ἀφ᾽ αἱμάτων. 

14. καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, 1. 6. νν48 οΟοἰοίῃοα νη ἢ 
8 δυπιδῃ Ροάγ, δηά βο)οιιγηθά δηηοηρ 6 η. ὅδ68 
Ηδθρν. 2,14. 1 2οἷ,. 4, 2. ἦλθεν ἐν σάρκι. 1 Τίπι. 8, 
16. ἐφανερώθη ἐν σάρκι. ΕῸΓ σὰρξ, σάρκινος Μου]ὰ ἢᾶνα 
Βόθη 8 τα εοἰθρδηΐ Ὄχργοβϑίοῃ, ἃ8 Ατίθια. 2, 85. 
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ἐὰν τὲ γὰρ σαρκίνοι οἱ Θεοὶ φαινώνταὶ κι τ. Δ. Τὴθ 
ψογὰ σὰρξ οἰΐοδη ἠδηοίοβ ππαῆ, 80 ςδ] 6 ἔγοπι ἢ 18 
τηοϑὲ ν 81016 ρατί. Ουγ Βράδεηοσ (ἢ8 5] εοίοά 
ΠΙ56 1 το {Π6 ἔγαι [1659 οὗἁὨ [ἢ158 τηογίδὶ] ἔγαμηθ, δη αὶ “ 8}} 
{6 118 ψῃῖοἢ δα 18. Πεὶγ ἰο." Ἐὸογ, (48 ἮΥ εἰϑίεἰῃ 
θαυ ΠΥ σϑιηδγ8,) “ ΟΟπϑρθοίιβ οϑὲ ἢι 2115, 6811- 
ΓΊΘΏη8, 851{16 8, ἀΟΓΠΊΙ 65, ἰδογυτηδη8, σοηίοιηρίῃ8, ἢδ- 
δο!αἴυ5, Ἰσποιηηϊοβᾶ πηογίθ οσοίβι8, Βαρυ]υ5. Βγ 
1ῃ6 ΘΧΡΙΘΒΒΊΟη ἐγένετο (ΠῚ ὴ Κ8 Εοβθημ).) ἰἰ 15 ον ἀθηΐ 
τ[ηδι 9Φοἤη τε)δθςῖβ {Π6 ορὶπίοη οἵ ἐποβα ψῃο ἀδπιοθά 
ἀπ τὴ6 Ζοσοθ νἃ8 δηθὰ ΜΠ] ἃ Πυμηδὴ ΡὈΟΩγΥ, 
ἃρσδϊηδί Ψῇοπι ἢ ἀἸϊϑριιζοβ ἴῃ 1118 ἢγϑί βρίβίϊθ. [0 18 
ψ 61} Κηοννῃ (οὔβογνθβ Κυϊπορὶ) (Πδΐ τηοϑὲ οὗ (6 
οἷάθγ Βδίπογα οὗ {π6 (Ἰνατοῆ, ἢΡ ἴο [ἢ {ἰπ|6 οὗ Οτ- 
δθη, πηδιηΐδιη6α ῃαι τἢ6 Ζοροδ ρογίογιηθδα {Π6 οβςοΘ 
οὔ τΠ6 800] 1π 16 ἢσπηδη ὑοαγ. Βυΐ, ψ Ποῖος Ζοἢη 
ἢδα τοίθγθεηςα ἰὁ {η6 7 0ρ05 ἃ8 ἃ 8011 ἰῃ {1Π6 ὈΟΔΥ, ΟΥ 
ψῃοίῃογ, θοβιά68 (Πδὲ 7.0σο8, ἣ6 τηθηἰοηρα ἰδὲ οὗ 
ΟἸγιϑὶ 85 850 ρηδιιθα ψ ἢ ἃ υηδη βδουΐ, σδηηοΐ 
ῬΟΓΠΔΡ5 θ6 Ἔχαςῖΐν ἀσίογιπϊ δι. 

14. ἐσκήνωσεν, 80] οι γησα δπηοηρθί 08. ' αἰβίοίῃ 
ἴἢιι8 Ἔχρ δῖπ8: “Ηδ ψποὸ δά ἀνε ἴῃ Ηδανρῃ ἀ6- 
βοθηάαα ἔγοιῃ ἴἤθηςα, {πᾶ 6 πηϊρσῃϊΐ 5ο]οιγῃ δηιοηβρ' 
ΤὭΘη, 8η4 Ὀτίηρ {Π6ηὶ 84] νδίΙοη.᾽᾽ (866 Αρος. 12, 12. 
21, 8. θη. 18, 12.) Ηε ἀϊὰ ποΐ βάθη ]ν ἈρΡΡΘΆΓ, 
Δ βοοῇ δἰϊξον νδηϊβῇ |Κ (6 Απροὶβ, δι θοϊηρ 
ὕογ διηοηρ τηθη, ἢ6 ᾿ἰΙναα ψΙΠ {ποῖ ἴῸΓ {Π6 5ρᾶςδ 
οὗ τόσο πη {ΠΥ γροαῖ8, {) εΑμ5.), ὍΤπα ποτγά 
σκηνεῖν οἴἴϊδηῃ αἀφηοίοβ ἔο ἔα ὯἢΡ οπε᾿Σ φμαγίεγ8 ΔΏΥ 
Ψ ΠΟΓΟ; ἴῃ ψηϊος ἰΠ6ΓΘ 18 ἃ ἴδοὶξί ορροβιίοη ἴο ἃ 
ϑοέζίἰοὠ ἀοπιθ. ὅο Τμιογά. 1, 89. καὶ οἰκία, αἱ μὲν 
πολλαὶ πεπτώκεσαν, ὀλίγαι δὲ περιῆσαν, ἐν αἷς αὐτοὶ 
ἐσκήνησαν οἱ δυνατοὶ τῶν Περσών : ψΜΠδ6Γα (ἢ θε8ῖ. Μ55. 
τοδὶ ἐσκήνουν Δηἀ ἐσκήνωσαν. ὅὃο Χεη. Αη. ὅ, 57. 
σκηνοῦν ἐν ταῖφ οἰκίαις. ΟὙτ. 8, 8, 14. δὰ Αηδῦ. 2, 6, 
8. Χοη., Ηἰϊβί. 4, 2, 18. κατεσκηνώσαν ἐς τὸ ἀρχαῖον 
στρατόπεδον. 866 Επβίαίῃ. Δρ. δίυγρ. [6χ. θη. Ῥο- 
Ἰγεη. 4,06,4. Ρ.867. ἔνθεν οἱ Μακέδονες ἐσκήνουν. ΠΘΓΘ 18 
ΔΠ Δ] 5100 (84 γγ8 1,206) ἴο {π6 ὈΟΑΥ 88 ἃ (θηΐ, δῃὰ 
118 88 ἃ 80] Γῃ : ἃ8 [50 81:10 ἢ δὴ Παρ Δ.]0η 88 (ἢδί 

ο 
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Μ ἢ οὶ Οὐά ἔοτἝΥΪΥ οσουρίεδα ἴη {πὸ ΤΑ ογηδοΪθ δηᾶ 
δαποίυδευ οὔ πα Ο. Τεβι. [Ι͂ἡ (δ8 οἴποῦ ραββᾶρββ οὗ 
(6 Νον ᾿Γοϑίδιηθης ποῦ 185 (ἢ6 {1 Κ8) {Π6 8816 
Αἰ ιϑΐοη. [π {118 86η56 [Π6 Ηοῦτ. ἸῺ (Εχοα. 44, 16.) 
15 υϑοᾶά οὗ ῃ6 ῥτγϑβθῆςθ οὗ ψομπονδῇ ἴἢ [Π6 ΤΑ ΘΓΏΔΟΪΘ 
θγ Ααμ]α, ϑγιηηδοῦι8, δηὰ Τοοαοίίοη. δοδοοίίς 
θη δά ἀιιοθβ 8 τι}. ΘΧαπΊρ 168 ἔγοτα {Π6 ΒΡ Ι πἰοδὶ 
ΨΓΙΘΟΓΒ; 6Χ. ρΊ. ΤδηοδιιπΊα, [0]. 67, ἢ. “1 ψ1}} ρυΐ 
ὙΓΣΣΩ, ΤΥ ϑομθο ίη8}, οΥ σκήνωσις, ἴῃ {πΠ6 τη]ἀ 5 οὗ 
ου. 

᾿ 14. ἐθεασάμεθα. Κυϊποοὶ {π|η|κ8 {πᾶ| ἐθεασάμεθά 
158. σι ρμδιςαὶ, “ὙἼ3͵76 ὈΘ ἢ 6] 4 ψ ἢ Δα πλ!γδί!οη ;᾿ 8106 6 
186 ψοτὰ 18 υβεὰ οὗ ἡ» ηδι 15 βδθὴ ἢ ἀο!ρσηῦ δηά 
ψοηάογ. ὅ66 δίυγΖ. [Θχ. Χρη. 

14. τὴν δόξαν. Τη6 ψγοτγὰ δόξα ἀφηοίθ8 ἢ18 πια)εδέῳ, 
ἀϊσηὶέν, αἰυϊπϊέψ: ἴ. 6. (ϑαγ8 Κυϊηοεὶ,) 48 ψ6}} ἴγοι 
ἢΪ195 νψοηάογία! νόογκ8, 85 ἴσο ἢ15 σοὶ σοι ἀοςίΓγ! 68, 
ΨὨΙοΟῆ ψοῖα [ἊΣ ΤΟΓΘ 85:0] πΠΔ6 1 ἰποιηβοῖνθϑ, δηά 
[ θε νς οὗ [τ Ππδρρίον οἴδοῖβ ἤδη 411 {π4ὲ Ὠδά 
ἱπογίο Ὀεθη ᾿ηἰγοάιιοσοα διηοηρ {{|6 ᾿ιΠΊΔΠ ΓδΟΒ. 

(Κυϊη.) Τῆδ ράββαρθ 15 ἴἢι|8 ραγαρῆγαβεα Ὀγ εἴ. 
“«ἍΠΏ 6 Μοβθ8 γοοοῖνρα {ῃ6 1,ν ἴτοπὶ οὐ, ἢ6 τὸ 
ςαἰνϑα δ'8ο ἃ σίονγῳ; 80 {παῖ [18 ἴδςθ βϑῆοπϑθ. (ἔχ. 84. 
20. 80, 8ὅ.) Βαυΐ 4 ἔλ᾽ στοϑαῖογ ρίογσυ 8 ἰῃδΐ οὗ 
ΟὨγιβὲ αὖ [6 ἰγαηβῆρυγαιοη. (2 Ρεῖ. 1, 16,19. 9 
(ον. 8, 7---11. Ηθφρε. 9,1---06.) ΤΠ 1 αν νι} 
Ῥείοσ, ΤΠ8. νγὰ8 ἃ βρίθηδοιγ, ἃ πηΔ) οϑίυ, ὙΠ] ἢ ΠΟ 
ΟΓ8Β σΔἢ ΘΧΡΓΕΒ8; δΔηα ργρδίογ σδηηοί θ6 σοηςαϊνοά 
[ὩΔη βυςῇ δ5 {πὸ Αἰπιηρηςγ οδη ἰἤγονν ονοσ ἢϊπὶ 
ψοπὶ ἢ 18 ΡΙο4564 ἴο Ὀτγιηρ ἰογνναγα ἃ5 (86 ἀδαγοϑβὲ 
ἴο δηἀ πιοβί θεϊονοα ὈΥ πη]. ἘΕἸριΓα ἴο γοῦν τη 48 
ἃ ἘΔΙΠΘΓ ὙΠῸ ἀθβῖγθβ ἴο τηδηϊδδιὶ ἴο 411 ἢονν ΠίρὮὶν 
ἢδ δϑίθομημϑ ἢϊ8 οηΐγ δοῆ. Τῇηκ οὗ Ῥῃδγδος δηᾶ 
ἈΒδβυθγι8, πο ἀ6] 1 ογαίο ψ (ἢ (Ποὶσ σουηβοιοσβ Ὁ 
ΨΠδΐ (ΠΟΥ ΠΊΔΥ ταηάθγ (Π6 ΠΙρἢθβί Ποηουγ ἴο Ψο86ρ 
δηὰ Μαγαοοσῆϑιιβὶ Βιῖ 6 δθδοίίοῃ οὗ 4 ἐδίῃογ. 18 
ποίῃηρ ἤθη σοϊηραγοά ψΠ} (ἢ Ἰονα ἐΠαὶ (ἢ Ποᾶ- 
νοΐ ΒΑ ΠΟΥ ὑθαγϑ ἢ18 δοη: δηή σϑρὰϊ ψ 6 8{}} 18 
πουρμΐί, 1Γ σοιῃραγοα ψ ἢ {π6 ΡΟν ΟῚ οὗ ἀοά ἰο 
δοηουγ 15 δοη. ( εἰ5.) πΣ Ἐ 
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Τῇ οἷς ὈοίΌΓΘΟ μονογενοῦς 15 ποΐ οὗὨ 5: 0}1Π{146 οΣ 
σοπηρδγίβοῃ, θυΐ (ΠΚ6 ἰἢ6 Ηφθτ. 5) ᾿πἀ!ςαΐθβ {Π6 οαγ- 
(ΔΉ ἂπὰ {τα ἢ οὗ 4 τσ. ((1458.) [Ὁ πᾶν Ὀ6 
ἘΠρ]Βηο ἃ ας ἡ, ας ἰέ τὐογο. Τῃ6 ψογὰ μονογενὴς 
Πόσο, δηά ἴῃ 1 “οδη. 4, 9. 18 υϑϑ6α ΘΒρΘΟΙΆ ΠΥ το 1ηΔ1- 
σία {π6 διεῤίϊπιο παέμγο οὗ (ῃτγιβί, γθϑυ 1ηρ ἔτοπὶ ἢ18 
1η{ἰπ|ᾶῖα ἀπο «ὙΠ ἀπ οί : θὰΐ {Π6 ἴδγπι 480 
ἸΏνΟΪν 65 ἃ 86η56 οὗὨ πιοδέ δείουεά. Ἐογ {Π6 οοιτο- 
ϑροηάρηϊ ΗδφΌγ. Ἔχργοββϑίοῃ, ὙΥΤ, 15 οἴϊδβη γοηάδογοά. 
ἴη {Π6 δορί. ὈΥ ἀγαπητὸς ; 85 ἴῃ ζ6Γ. 8, 6. Απιοβ8 8, 
10. Ζαςῇ. 192, 11. γον. 4,, 8. Ιῃ {}15 νίαν, ΝῊ δεἰβίβιῃ 
ΔΡΡροβιίοϊυ οἱΐεβϑ Ηοῃ. 1]. .. 478. καὶ με φίλησ᾽, ὡσεὶ 
τε πατὴρ ὃν φιλήσῃ Μοῦνον, τηλύγετον. Ρ]αΐ. Ρ᾿. 93. Ε. 
τὸ σφόδρα Φιλεῖν καὶ φιλεῖσθαι πρὸς πολλοὺς οὐκ ἐστὶν" 
ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ ποταμοὶ, πολλὰς σχίσεις καὶ κατατομὰς 
λαμβάνοντες, ἀσθενεῖς καὶ λεπτοὶ ῥέουσι, οὕτω τὸ φιλεῖν 
σφοδρὸν ἐν ψυχῇ πεφυκὸς, εἰς πολλοὺς μεριδϑόμενον ᾽ξα- 
μαυροῦται" διὸ καὶ τών ϑώων τὸ Φιλότεκνον τοῖς μονοτό-, 
κοις ἰσχυρότερον ἐμφύεται. αὶ “Ὥμηρος ἀγαπητὸν υἱὸν 
ὀνομάξει μοῦνον τηλύγετον' τουτ᾽ ἐστὶ, μὴ ἔχουσιν ἕτερον 
γονεῦσι, μήτε ἔξουσι γεγενημένον. 

14. πληρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 6886 ψοΥ8 8Γ6 
Ὀγ Κυΐϊηπορὶ σοῃδβίσιιθα νν[}} καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν ρμᾶ- 
Το Ὠοεϊςα ν. ΤΠα Ρθε8ὲ ΡΒ] ορ βῖ8 ἄρτθο (παι {18 
15. ἃ ἰοσίηυΐα δηβνοσγίηρ ἴοὸ 1ῃ6 Ηδρτονν ΣΙΏΝ ΤΙ ; 
πα 845 (ἢ6 ποι ἽἼΟΓΙ ἀδηοΐθβ ποΐ οἱ θηθνοΐίθησα 
δα Ὀοηϊσηϊν, Ὀυϊ (ὈΥ πε ΟΠ ΥΤΩΥ) [ηΠ6 ρσῃβ δά 
Βεηο 8 ΓΘ λΒΟΙν 68; 50 αἷ80 χάρις Ὦ88 {{|18 5ϑ]ρη1ῆοσδ- 
(ἴοὴ ἤθγα δηά βἰϑονἤογο τη (Π6 Ν, Τεβί. ὅ66 δ. ῃ!. 
Ι[χ. οβοπηπι. οὔβοσνοϑ, {πδΐ ἀληθεία, θη δάἀάοά 
ἴο οἴδογ ψογάβ, 88, ἃ5 1 ΨΘ͵Θ, ἃ Β ρου δενα ἔΌγοθ. 
ΤΠΘΓΘ 185 ἤογΘ δὴ Λὀεπαϊααϊὶξ ἴῸΓ χαρίτος ἀληθινῆς. 
νειβίοιη δ ἄϊισθϑ Πα ΠΊΘΓΟΙΙ8 ΘΧΔΙΏΡ]68 Οὗ {Ππ686 ψογ8 
(ἢ. σοῃ]οϊηθά, δηα σομηρᾶγοβ Πιοηγβ. ΗΔ]. Α. 1, 
858. Ηὀδ (φῇ φιοοσοθϑάβ ἴο οὔβοσνθ, ἐπαὶ αοὰ Ππεαά 
δύθη 1η {π6 Ὁ. 'Γεβϑί. ρίνβη τηδην τηδγκΚ8 οἵ στᾶσα δπὰ 
δια, ας ἴῃ {Π6 δοη Πα σοροβθα 4}} {πΠ6 {γϑαϑυγοβ οὗ 
ἢἰβ8 σίδαςβ δῃὰ [διἢ, ἴογ (ἢ 6 βα]νδίίοη οὗ {πΠ6 δυηδη 
Ιᾶς6. 1 τηιϑί 8444, [πὲ (18 Ρᾶ888ρ6 15 ᾿πη!αοἀ Ὀγ 
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ὙΠΘΟΡὮΥ]. ϑίπιος. 115. ὁ. καὶ ἐθεασάμεθα τῆν δόξαν 
αὐτῆς πλήρην ΧΟ 

15. Το πᾷ θοίογο ἀρροαϊοὰ ἰο {[π6 δυϊπογν 
δηα (δϑιϊπιοηΥ οὐ Φοη {πΠ6 Βαρτϑί γοβρεοῦηρ (ἢ γί: 
πον, ΠΟΎΘΥΟΓ, ἴΠ ΟΥ̓ΘΓ ἴο πιογα αἰ 5[ ΠΟ} Ὁ βῆον {Π|π41 
7Ζοβϑὺβ 18 {6 Μεοββίδῃ ((πΠ6 Ζοροδ.) νὮο ψν88 τηδθ 
τῶδῃ, 6 Ὀτίπρϑ ἔογναγά ἢἰ8 ἰθϑεμηοηυ οὗ (Ἰιγ]βί. 
Μαρτυρεῖ ἢ85 {Π6 ἔοτοθ οὗὨ {πΠ6 ρτοίετπίθ κέκραγε, δηά 
(86 ψογάβς ἰοροῖμεσ βρη, ἐομαΐν ργοοίαϊπιεαά ἀπά 
ας5ογἐοή, ργυπιμίσαἐεά, δια. 

1ὅ. ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος---μου ἦν. [Ιπ {Π|6 ᾿πίοτ- 
Ῥτοιδιίοη οὗ [Π686 ψογάβ ἔῃθγβ ἢ88 θ6θῃ πὸ {Π|1]6 (18- 
ΟΓΟΡΔΏΟΥ ΟΥ̓ ορίπίοη διποηρ (οπιπηθηίαίοῦθ. 566 
Ῥοϊο, οϊ, Κορδοπογ, ἀπά 1 π|ρ6. Μοὶ οὗ {Π686 
ορΡ᾿ πἰοπβ ἀτὰ ἀοίδι θὰ Ὀγ Κυϊηοοῖ. [τηιβί, ΠΟΤΈ Ὲγ, 
σοπίθης τα 5861 τὶ πηρηθοηΐηρ {παΐ πη ογργοίδιϊοι 
ΜΠοἢ 1 ἀρταα ψ ἢ Ὠἴπη ἴῃ {πη Κίηρ (Π6 πηοβί 51Π1016 
δηά 5υ1}140]6 ἴο {(Π 6 σοηΐοχί. Ομὲ μοδέ πι6 πιμῆτιδ 
“μη αμορισαΐγιιδ 65ὲ, απίς πιὸ ζμὶέ, οογἐδ πιθ ῬΤΊΟΤ' 
2Ζμὲέ. ὙΠα βᾶπι6 δεπέϊπιθηέ 15, ἕου [ἢ 8 βᾶΚα οἱ βίγοηρεγ 
᾿ΠΩΡΓΘΒ58Ι0Π; γορεαΐεά. ἹἸΠρῶτος 88 1Π6 ἴὌτοΘ οἵἉ (8 

σοιηρᾶγαίίνα πρότερος ; 88 ἴῃ “οἷ. 1δ, 18.920, 8. 1 20}. 
4, 10. δηὰ θεδίοσα μου 6 πιυϑὲ υηἀογβίδηα πρό. 
ἼΠυ5 ὅτι πρῶτός μου ἦν 18 δαηυϊνα]οπί ἴο ὅτι πριν 

με γενέσθαι αὐτὸς ἦν. Ὅτι ἀδηοῖα8 οογιὲ, αϑϑεγεάϊίῳ. 
Οιυΐ πι6 βοαιίίασ, π|6 ργϑῖς 15 (ουϑογνοβ ΥὟΥ δἰϑίθιη) ἃ 

βογί οὗ αηΐϊριηα, δα βο[υἱἱοη οὐὨ ὙΠΟ 15 ἐγ 59ῃ 64 

ὉΥ 186 ψογαβ ἐο]Π ον ὶηρ. “ Ης Ψῆο δηΐεγεα [118 ὨδπΙΘ. 
δίηοησ [Π6 Πα ῈΓ ΟἵὗὁἨ ΓΩΥ̓ ἀἰ5ο01ρ168, Ψ Ποῖα 1 Ὀάρ- 
εἰΖοᾶ, ΠΟΙῺ γ8 58}0}7 ΠΟΠῚΘ ἴο [681 Π16, [16 18, 1Π ΙΏΔΏΥ 

τοϑρθοΐβ, ΒΡ γοῦ ἴο ΠΊΘ: ΠΑΥ͂ ανθῇ Ὀοΐογο Πα δρ- 
τοδο θα 1η6, ἢ6 ψγὰβ [ΔΓ ΠΥ 5. ΟΓΟΓ. Ηδ σϑῖη6 

Ἰηάερά ἰο πηθ, θα 1 πᾶν περᾶ ἴο 6 ὑᾶρίϊΖεά ὈΥῪ 
ἢ. Ηο, ψ 1116 ἢ6 ν8 θϑίηρ Ὀδρί]Ζοα, να8 ὈΥ ἃ 
οοἰοϑιίαὶ νοῖςθ ἀβοϊαγεα 6 ϑοη οἵ Οοά. [ΪἋ1ἢ 1818 
86η86 ἔρχεσθαι ὀπίσω τίνος ΟσσυΓ8Β 'π Μαίιῃ. 4, 19. 10, 
48.106, Φ4. Τῶκα 21, 8. Ψομη. 12,19. Αοἰβ ὅ, 87. 

20, 80. 1 Τίῃι. ὅ, 15. ὦ Ρεῖ. 2,10. 7υἀ. 7. (ἡ εῖ8.) 
10. καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος ---- χάριτος. Αἴον Ὀγηρ- 

ἰῃσ ἐουναγα {ΠῸ (ΘϑΕΠΠΊοὴῪ οὗἉ Ζοη {Π|6 Βαρίϊ5ι σοη- 
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οογηίηρ ΟΠ τίβέ, οοσ Ενδηρε δὲ τοίυγηβ ἰο ψμδὲὶ ἢΘ 
Παἀ ποίρά ἴῃ νὸν. 14. ἰῇ ογάδσ τόσο ΠΥ ἴο Ἔχρίδὶῃ 
ἐδ βοηςπηθηΐ {ἢ 6 Γ6 ΠΡΟΡΟ ΕΟ; ἐσκήνησε ἐν ἡμῖν, πλήρης 
χάριτος καὶ ἀληθείας. 'ΓΗΪΒ 15 ρἰαίη ἔτοπλ (ῃ6 ψοτάβ 
πλήρωμα δῃηά χάριν ἀντὶ χάριτος. Τῆς ΨοΙὰβ δγὸ 
ἐπογείογε {ἰοβα οὗ {π6 υδηρ εἰϊδέ Ἐ, δῃὰ ποὶ οὗ Ψοἢη 
{ῃ6 Βαρε8ΐ, 88 ΒοΠ16 ἢν ΨΓΟΏΡΙΥ αἰ ρϑυθι (Κυΐη.) 
ὙΠοΟβοονΘσ γϑοοινθα ΟἸ σίβί, δηὰ δον 1 ἢ]Π|, 
(6 411, ἴοθ)ῃ ψῃδίθνου Ὡδίϊοη {ΠῸῪ τηὶρῃλ Ὀ8 
ΒΡγυηρ,, 480 ταοοϊνβα ὑηΐο {Πϑιηβοῖνοβ {Π6 πχοϑέ ρΡ]6Π- 
1608 ἔγα! (5 οὗ (Πδὲ Θχυθογαπί ρτᾶοθ δηὰ αϊνίης ἔγατἢ 
ψΠ ψ ΒΙ ἢ ΟἾγίϑὲ δρουηάοά. (866 νοῦ. 14.) 7Π6 
πεὶῦ ΟὈΟΠΟΠΙΝ 18 ὮΘΓΘ τὩΔΠΙ 51} γ ορροβοα ἴο {ἢ8 
οἰὠώ οὐθ. Οἴὔ τε οἷά, Μοβεο5, {Π6 δσεγυαπέ οἵ ἀοὐ, ν 88 
1Π6 τηράϊδῖογ ; οὗ [6 πειυ, (γίβί, ([ῃ6 ϑοη οἵ σοῦ, 
1} οὗ {πε Οοάϊεαά, {}}} οὗ 1ῃ6 ρστᾶςθ δῃά {τυτῃ οὗ 
Οοά. Τα οἱά σονοηδηΐ μαὰ γϑβροεῖ ἰο {6 υδειυς 
οηἶγ, (ἢ6 δοῦν ἰο αὐ ρϑορὶθ δηὰ ῃδίϊοῃβϑ. Μοββϑ, 
αἴϊογ ἢ δὰ Ἰοηρ' δῃὰ δαγῃθϑιυ δουρί {18 ἔΆΝΟΟΣ 
οἵ (ἀοά, παιηεῖγ, ἰο θ6 δαἀπιρϊεοά ᾿πίο ᾿18 ΡΓΘΒ6ΠῸΘ, 
4ηἃ (ἢ}8 να [18 οὐ ἢ δπα (6 ρθορ θ᾿ β [δι ΠΊΟΓΘ 
ΒίγοΟηἷΥ σοπῆτιηρά, νι ἀπο ΠΥ οὐἰαϊηθα ΡΘΓΠ}18- 
ΠΟ ἴο νἱονν {π6 ἰηάἀδι ρᾶγίβ οὗ {π6 ΑἸ] ρἢΥ ἐπ 
ἐγαπϑίέμ. ὅθε Εχ. 88, 12---ῶὦ8, Βαυΐ (γβί, (ἢ οηΪϊγ- 
θοροίίοη ὅοη οἵ οὐ, ν 88 ἴῃ (6 θοδβοιὴ οὗ ἢ)15 Εδίῃογ, 
Δία Κα. οὗ ἃ}} 118 βϑογοίβ (νεγ. 18.) ψῇῃοβὸ σοπλὶπρ' 

᾿ηἴο (ῃ6 νοΙ]ὰ 15 ἃ πηοϑὲ σογίδίη ρίβαρα οὗἉ ἀϊνίηθ ἰονα 
ἰονᾶγὰβ 08. [ποϊοδὰ οἵ {πᾶ ἔδνοιιγ ἴῃ ψῃϊοἢ τἢς6 
͵ον5 Ὀδ]ανρα ἐποπβοῖνοβ (ὁ βδίδηα ἢ Οοά, δος 
Μοβεβ δά βθθὴὶ Οοάς ἰο ιτ183 ΔΓ ργθαδαίῖθγ ἔδνοιγ ἰ8 
Βιδηϊαα ; 5ῖης6 ἴο τι1.3 18 8θοηΐ (6 δοη οἵ (οά Πἰπη5ο] Ὁ 
0 ψὰ5 ΜΙ (Π6 ἘΔΙΠοΥ Ὀαίογο {Π6 ογθαίίοη οὗ {Π6 
ψοτ]α. δὸ ΡὮΠο, Ρ. 864,1. Διὸ τὰς πρώτας ἀεὶ χά- 
ριτας, πρὶν κορεσθέντας ἐξυβρίσαι τοὺς λαχόντας, ἐπισ χὼν 
καὶ ταμιευσάμενος, εἰσαῦθις ἑτέρας ἀντὶ ἐκείνων καὶ τριτας 
ἀντὶ τῶν δευτέρων, καὶ ἀεὶ νέας ἀντὶ παλαιοτέρων ---- 
ἐπιδίδωσι. (͵ εἴ.) 

Ὑπὸ ἰογηὶ πλήρωμα ΔΏΒΜΘΙΒ (0 {Π6 Ηδφῦτ. προ, 
(ρίεπέψ,) ἴῃ 18. 81, 4. [{ 18 Ἔχρίαϊπθὰ ὈγῪ Ηδβυςῇ. 

Ἂ 80 Ἠε.ΔΟΪΈΟΏ, 8 ΥΕΓῪ διιοϊοηΐ Ο(οσημοηίαίου ; δῃὰ οὗ (δε τηο- 
ἄθγῇ 0068 [μλτηρε δηὰ ΟἰΕΓ5. 
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πλῆθος, ΤΏς Ενδηρο δὲ ὈὉγῚ πλήρωμα δἃ8 ΓοΐδΓοηςα 
ἴο {Π6 ψογά8 πλήρης χάριτος ἴῃ νΟΓ. 14. ψΠΙΟΝ ἀρροε- 
ἰαϊηρα ο {{Ππ Ζορος. Τῇ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ 
τηυβὶ Ὀ6 ἐδ εν ἢ ἢ: μαυο γεσοὶυοα ἔγοπι ἐπαέ πιοσέ 
γἱοῖ ἰγθαδαῦν 06 δοποέδ. ὅδο Ῥτοουϊ. [η8{Π- (. 181]. 
(εἰ "γ Με. Βυϊκ]6γ.) Διότι δὴ καὶ τοῖς ἄλλοις ἑαυτοῦ 
μεταδίδωσι κατὰ τὸ ὑπερπληρὲς ἑαυτοῦ. ΒΥ πάντες ΓΒ 
τηοδηΐ αἰ (ὨΠΓΙβιΙΔη8, δηὰ ἢοΐ, 85 βδοπιθ τῆ] ηΚ, {6 
“ροσέίο5 οηἶψ: ἸῸΣ ἅττα ἴΠ6 εχέγαογαίπανῳ ρλ 18. θ6- 
βίοννϑα οὔ {Πδῖ ἤθσο δᾶάνογίθα ἴῖο; βίῃςθ ἴῃ [6 ἢγϑβε 
ἰῆγοο ψογάβ ἴἢ6 (ἰδίῃ [6]: σίοη 185 πηθηςοηρα 1π 
Ρίαςα οὔ {πα τοβὲ οἵ (ἢ γι 815 Ὀθηῃθῆι8. 

16. χάριν ἀντὶ χάριτος. Μοϑβί (οτηπηομῃίδίοῦβ πᾶν 
ΠΘΓΘ ἐζηοννοὰ ΟΠ γγϑβοβίοπι ἢ δχρίδιηϊηρ ἀντὶ »γο, 
ἑηδέοας οὗ; 1. 6. ““Ἰηβῖοδά οἵ {π6 θα μη οῆϊβ οὗ τπ6 [ἂν 
ξουιηοῦὶν ρσιδηίοαά ἴο {11 6 νν8, να ἢανα σϑοοῖνοά {Π6 
Ὀ]οβϑίηρβ οἵ {η6 (ἀοϑρεὶ, για)μδ ργὸ πιϊπογὶ. Βαϊ Κυὶ- 
ΠΟΘΙ 70.511 τοιηάγκβ, {Πᾶΐ (Π18 4068 ποΐ β6θῃ ἃ 8ιΕ- 
ΟἸΘΏΓΥ ἀρ β6η586. ἔονγ ἴῃ (8 [ΟΠ] ΟΡ νογβθ χάρις 
18 Ορροβοά ἴο ὁ νόμος : Ὀ651:68, ραββϑᾶρθδ ΔΓ6 ψνδῃίην 
ἴο ῥσγονϑ ἐπᾶΐ ονεῦ ἴπ6 [ἂν 15 ς 16 ἃ χάρις. 1 ἄρταθ 
ψΙ ἢϊπὶ ἴῃ ργοδυσιηρ {πΠ6 Τηογργοίδίοη οὗ δίδκοσ, 
Πουηξθιιβ, Ποιῦογρ, δίαγοκ, δπὰ δομοοίίσθη, ῆο 
πη αἀογβίαη [Π6 ρἤἢγα86 ἃ5 ἃ ροΓΡ  Γα818 οἵ {Π6 8 ρ6Γ- 
Ιαἴῖνθ, οααθηΐξ τη ἴῃς Ηεῦτον, τ ἹΠ 9 Ῥπ. Απὶ 
ποῖ πηι διαὶ διηοηρ {μ6 Οτϑαὶς ψγίίοσθ. ἤδρσγο Βρη- 
εἱ εἰϊεβ. πεορῃ. 844. δοίης ἀντ᾽ ἀνιών ἀῤίας. (80 

ἘΠΕ πιαθθα “« Βουδὶς ἄοι}]6, 01] δηα {γουθ 6.) ᾿" 
ΤὨ15 ἱπίοιφρτγείδίίοη 18 α'σο δαορίϑά Ὀγ Μσ. Ν᾽ εβίοῃ, 
Ψ ΠΟ οἰΐ68 ((ποιρ ποῖ 80 δρροβίίο!γ) Ατπῃρη. 660. 
χαρίτων χάριτας. Αῃὰ Ρίαυίξ. βειά. 4, 1. ““ ΤΟΙ 6πὶ 
Διθγιῖ, πλ}Π16Γ ἰθρι 8, δμαυΐα δΏΡΟΥ δμαυΐα αὐθὸ ἀοί.᾽ 
866 Οδίακ. Δάν. Ροβί. (. 27. 

17. ὁ νόμος διὰ Μωσέως ἐδόθη" ἡ χάρις ---- ἐγένετο. 
ἼΠ686 ψογαβ 6 ΓΘ Ποῖ ΟΠΪΥ ἴογ (ἢ ἀ15ς.1Ρ]65 οὗ Φοἢη, 
θυΐ ἔον 41} {π6ὸ ον, ψῇο ἴο {Π6 τ]ὰ ἀοςοίγιπο οὗ 
ΟΠ γιὲ (Ποῦτ. 12, 18---24.) ρῥτοίοσγθα {παξ τηοβί 
Παιϑ δηᾶ τ Πθηβοιηα 7,ατῦ, Μ᾽ ὨΙΟἢ ν 88 σδίποσ οἤδ- 
τδοίουϊζοα Ὀγ {Π|| ΡΠΙ5Ππιθηῖ8 ψ ἢ] ἢ 1ἰ ἀσηοιιηςρά, 
1 ψὰ8 ἱἹπάθοὰ σίνθι α8 ἃ θθηοῆξ ἰο {{|6. [6Γ861165 ; 
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Ὀυΐ ἃ [8Γ ΕΓΌῸΘΓ δηάᾶ στοαίΐογ Ὁ] 6 βϑίηρ 18 [6 ἀοοίγπ6 
οὗ ΟΠ γιβί, ῃιοἢ πγᾶῖκ68 αἰΐ τηθη, οἵ 4}} ἡδίΐοπβϑ δηᾶ 
Ἰδηριαροβ, ραγίαϊκοῦβ οὐ ἴΠ6 ἔδνουσ {ἢ 6 ΓΘῚ ἢ σΟμΠΊι- 
πιοαϊοὶ ὈγΥ ἃ Ὀαηῃονοϊοης (τραίογ. (Βοβϑηιῃ.. δηὰ 
Κυΐϊη.) χάρις καὶ ἡ ἀληθεία ἀδποῖθδ (ΟΥ̓ 8ῃ Πρηαϊ- 
815) (Π6 καὶ χάρις ἀληθινή. δ εἰδίοϊη ποίσ68 ῃ6 1.88 
οὗ 1π6 διίίοϊθ, ἀπὰ ἐἢ6ῃ ρτοςσθθάβ ἰο οὔβογνθ, [ῃδί ἴῃ 
118 χάρις {{Ἰ6 ΑΡοΒ.165 δνθσυνίθγο ρίοσυ. Τυτηρ 
τς ΟΙὰ Τεβίδιμθηΐ Π᾿βροπβαίϊοη, (βαγ8 ἢ.6,) ἴπ 6 Ὀ6- 
ὩΘἤϊ5 ΨΘΓΘ ἱπηραιῖοα ΒραγηρΥ (συωέαξϊηι), ἃ πχοα 
ΨΠΠ το βονουγ, δηά ἃ ἰοδα οἵ ᾿ἰγκβοῖηβ γίίββ ; 
Δα δνθῃ ἰἤθϑθ Ψ6γθ σοῃΐογγθα οὐ ἴΠ6 υδιὺ5 ΔΘ! : 
μυΐ ον ΠΟΥ ΘΓ ἱπηραγίοα 1η [Ὁ}] βἴγθαπι (ρέθηο 
αἰνεο) ἴο [6 ψῇοϊα Πυπηδῃ στᾶσα Ὀγ (6 δοη οἵ σοά 
ΠΙπη861 ἢ, ἢ. 88 πηροβοὰὶ {(Π6 Πρ 681 ροββίθ]6 θυτγ- 
τη, Δηα ρῥτοιη86α [Π6 ἀϑϑιβίδηςο οὗ (6 Ηοὶγ ϑρί γι 
ἴῃ {Π158 118, δἀηα ἃ ρίογιοιβ πηι ΠΥ 1ἢ ΔΠΟΙΠΘΓ; 
δΔηἃ ψἢο ἢδίἢ, δ ἰθδηρίῃ, σοπιρ[οἰοα νη δὲ 6 [ὈΓΠΊΘΓΥ 
ΡΙΓΟΙΏΙ564, Ὁ. 56ηαϊηρ ἢἰ5 δοὴ ἰηῖο ([Π6 ψοῦ] ἁ. 8566 
Ἀοῃ. 1ὅ, 8. δῃὰ οῃ. 6, 15. (οἰ. 1, 6. 1 Ροῖ. ὅ, 
12. (γ»ει5.) “" 
.18. Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε. ΝΟ ΨΟΠΟΑῸΓ 15 1Ὦ 

(οοη 165 0110} (Παῦ (Π6 ἀοοίτίηα οὗ ΟἸἾ γιβὲ 5! οι α 
θ6 ἴλγ Ὥογο δχοριθηὶ δπά ρμογίθος τἤδῃ 16 [,ν" οὗ 
ἤοδοδ. ἘῸΥ πὸ πιαπ δαῖδ βεθὴ (οά δί Δ1}Υ {{π|6 Ἔ. 
Νο ομϑδ οὗ {6 δησςίϊθηΐ Τ ρδοῆθσβ, ῃοΐ ὄνθὴ Μοβϑϑβ, 
Κηον οὐ ρογίδοιν δηα σοπιρίοίοϊγυ. Ὁδρᾶν 15 ποῖ 
ἤστα ἴο 6 [Δ Κ6η 10 ἃ ρῃγϑιςαὶ, θυΐ ἤρυγαίῖίνα 86η86, 
γρογοθίυο, ἔποιυ, μπαογϑέαηά ; ἴὰ Μ ὨΙΟἢ 186 10 σοΓΓθ- 
ΒΡΟη45 ο {6 Ηρρτγ. ΠΝ, ἴγοπ ψ ῃ]οἢ 1 15 τη [δοΐ 
ογνθά, 80 ὅδη). 48, 88. τίς ἑώρακεν τὸν Κυρίον καὶ 

ἐκδιηγήσεται; ἘΒιυ κίον σοπηρᾶγοβ ΡΙδίο, Ρ. 211. ψῆο 
ΘΧΡΓΟΒ565 [156] ἰο (ἢ15 οἴεοί: ΤΠιδΐ, 1 να {Π1ηΚ 
{Π6 ΒΟΝΕΓΘΙΡῺ τη1η4 σὴ δ6 50 ΠΟ] Θη{| ἀἰδοογηβα δπά 
Κηόνῇ ὈΥ ΤΏΘΓΟΪν τηογία] ογ68, 6 50.4}} 086 Κα πηθῃ 
ο, ὈΥ ραΖίην ἀἸγθοῦν δὲ 1π6 βη, ἴὰγ Ὠοοη 1ηΐο 

Ἐ ΤΠουΡἢ {πὰ Ψ6νγ8 δὰ βεαεὴ Οοὰ ἴῃ ΠΠΔΩΥ ΟΠ ἄογἤοΐ ἀρροδγ- 
ἈΠΟ68, γεῖ ΠΥ Παὰ ἃ ΥΘΡΥ Κ»Ἰτὺ85 απαὰ ἱπημογίοος Ἰάθα οὗ Ὠίπλ. (8668 
Ἰηὔγα, οἡ (ἢν. 14, 8) Βυῖ (γῖβῖ ἰὴ {ΠῸ Νενν Τοϑίαιμοηϊ πὰ5 ρίνοῃ 
1.5 ἃ ἴσια οοηῃοοριίίοη οὗὨ ἰδ Ἔβϑεῆςα. (ϑεμποειβοη.) - 
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ἀδικηθ88 ; υὶ (πὶ 6 ΠΊΔΥ πιο ἢ τη Βα ΐε Υ 566 
Πα ἴῃ 15 ἰπηᾶσο. Πρὸς δὲ εἴκονα τοῦ ἐοωτωμένου βλέ- 
ποντας ἀσφαλεστερὸν ὁρᾷν. 

18. ὁ ὧν εἰς τὸν κόλπον τ. π. 15 ἹΡΟΉ, ΟΥ̓ ἐπ ἐδ δοδοηι. 
ΤῊΪβ ἔοσσηυϊα ἀογινοα 118 ογρίη ἰτοπὶ {πα συβίοπι οἵ 
(Π6 Αποίθηξβ ἢ ϑἰεἰηρ,, ΟΥ ταί γ γϑο ηϊηρ, δὶ Π164}5: 
δοοογάϊηρ ἰο Νδϊοῆ, μΒ6 ψὮΟ τϑο]]ηθα 1πηπιοαἰδίοῖν 
Ὀοίονν ποίου δἱ (406, βθϑηθιὶ, 88 ἰΐ ὝΌΓΟ, ἴο ἐϊθ ἐπ 
λὶβ δοδοηι : δῃὰ {86 πιοβί δνουγρά ρσιιοϑῖ8, (0 σγοΓδ 
Ρἰδορά {μ6 ποαγοϑὶ ἰο {ἢ ποβί,) βοπηθίπη68 [ΘΓ ἢν 
(ἃ 83ο. (ὅ66 [88 ποῖθ οὐ 16 16, 92.) Απά 88 (6 
8816 τηο46 οὔ τρο]ηἰηρ 5 813164 διηοηρ (Π6 Οτοοκβ 
δηὰ Βοιηδη8. 80 {Π6Υ ἢδα {Πριηβοῖνϑβ (ἢ 6 88Π16 ΘΧΡΓΘ8- 
ΒΙ0ἢ : 8η6, ψἼῆδἪ 18 ΠΊΟΓΘ, Βοπηθί 65 ι,566 1ἴ, ἃ5 ὮΘΓΟ, 
η ἃ τπηοίδρμογίοαὶ βεη86. Ουΐ οὗὁἨ {ἢ6 πυπΈ ΓΟ 8 6 Χ- 
ΔΙΏΡ0168 ρῥγοάυςεα ὃν δ οίβίειπ, [ῃ6 [Ὁ] ον ΠΣ ΤΔῪ 
ϑυθιςθ. Ηοηι. 1]. ὃ.. 400. παῖδ᾽ ἐπὶ κόλπον ἔχων ---- 
ἀγαπητὸν. Ρ]αΐ, 860. Ε. ἐγκατέσφαξεν αὐτοῦ τῷ κόλπω 
τὸν υἱδν' Δηά ᾿. 748. Ε. ἐκ τών Πομπηΐου κόλπων ἄνθρω- 
πον. (Ἰἰςς. δὰ δι]. Ερ. 14. 4. (Ἰσατο πηθὺβ αυΠὰ 
σοί ἢ 1816 νεγὸ 81 15 δίπιτω Β6ΙΏΡΟΓ οἵ σοΟΙΠΡΙΘΧᾺ τη60. 
ῷ Ἰγταῖ. 2, 18. (ὐδίβὶ]. 9, 10, 22. ΤΊια 8686 15 {ῃγθίογ 
(18, ““τοὴο 5 ποαγεδέ ἰο ἐδο Ἐαέδον, πιοϑδὲ ἱπέϊηιαΐεῖν 
οοη)οϊποά, απ ἐδ ἀδαγο8έ ἐο ᾿ϊηι." ὅθε δὴ οἰδδογαίθ 
Πιϑβοσί. οὗ 1λῖὰρα οἡ {Π15 5] 6ςοῖ, οὐ 1Π6 5υϑίδησα 
οὔ ἴῃ ἢ18 (οι θῃίαγυ ; τοῦ] Ν ΠΙΘΝ, 1 ἀΡΡΘᾶΓβ [δὲ 
ΒΟ:  ηρ ΠΙΟΥΘ 185 ἐΐθγε ἀδηῃοίοα {ῃ8η ροτγίεςϊ 
[ΑτΆ ΠΑΡ Υ δηἀ ρα ΟΙρ[ΙΟη 1Π ΔΠΥ ΟΠΘ᾽Β ΠΟΙ 868, 
ψΠΙΟἢ 18 1Π6 56η86 ΟΥ̓ [Π6 ρῇγα86 Δπλοηρ ἴΠ6 Οἰαδεϊοαϊ 
ὙΤΙΘΓΒ. 

18. ἐκεῖνος ἐξηγήσατο, “ὯΔ τανθαὶθα, ἀ15ς0]οβοα." 
Τῆι ἐξηγηταὶ (ϑᾶγ85 Ὗ εἴ8.) ΘΙ ΡῬΓΟΡΟΓΙῪ {π6 Ἰηέογ- 
τϑίοσβ οὐ σθγοΠΟΏ168, ρογίθηίΐβ, ἃΠ4 ῥγοά!ρθ8. ὅ0 

δοιιοὶ. οὐ ϑόρῇ. Α]. 819. ἐξήγησις ἐπὶ θείων, ἑρμηνεία 
ἐπὶ τών τυχόντων. ῬοΪ᾿μχΧ 8, 124. ἐξηγηταὶ δὲ ἐκαλοῦν- 
το, οἱ τὰ περὶ τῶν διοσημείων καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἱερῶν 
διδάσκοντες. 80 «4180 Ηεδβυοῆ. δπά Ηδγροοσ. 1ἢ6 
ψογὰ οἴδη οσου!8 ἴῃ {18 86η86, ἰΏ ΧΟΠΟΡθοη, Τπὰ- 
ογάϊά468, δηα Ῥαυβδῃϊαθ. ΝΟΥ Ψ1] [ἃ θ6 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
ἴοσ τὴ ἴο οἱΐα Δὴγ οὔ ἰἸ6 ραβδᾶροβ δα ἀυσθά Ὀγ δ εἴ- 
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ϑίοϊη, οχοδρύ ἰδ ἰαϑί, ψ ῃοἢ γαῖπὸγ {Πυβίγαϊθβ {Π 6 
900]6οῖ [ἤδη [Π6 ἜΘχργθϑϑίοη. Ρ͵δίο ΤΊπ). πειστέον τοῖς 
εἰρηκόσιν ἔμπροσθεν, ἐκγόνοις μὲν θεῶν οὖσιν, αἷς ἔφασαν, 
σαφῶς δὲ που τοὺς αὐτῶν προγόνους εἰδόσιν" ἀδύνατον οὖν 
θεῶν παισὶν ἀπιστεῖν, κάιπερ ἄνευ τε εἰκότων καὶ ἀναγκα:- 
ων ἀποδείξεων λέγουσιν, ἀλλ᾽ εἷς οἰκεῖα φάσκουσιν ἀπαγς- 
γελλειν ἐπομένους τῷ νόμῳ πιστευτέον. Ν εἰδίοΐη πι6}- 
[[οη8 (οπ {Π6 δυϊῃογίυ οὗ Αυριβε1η,) 4 βϑαγίηρ οὗ ἃ 
ΡΙδίοηϊς ΡΠ] οΒορ μοῦ, [πα  (Π6 Ῥγοσεητι οἵ 51. 908 
Οοϑροὶ ουρίι ἰο Ὀ6 σιιίθη ἴῃ ἰεζίογβ οὗ ροϊά, δηά 
Ρυΐ ὺρ 1 [Π6 τηοβί σοηϑρί σου ραγί οὗ ἢ 6 (ΓΟ 68. 
θα Ειβθῦ. 11. 18, 190. Ογτγ], ο. Δυ]}η. 8. Ρ. 282. 
ΤὨθοαογοῖ ἀδ συγ. (οηΐ. πλοῦ 15, 1. 2. ἢ. ὅο0. 

19. καὶ αὕτη ---- τίς εἶ. Μαρτυρία ἴοτα ἀδηοίεβ ἃ 
ἔτδὴκ δηά ορϑῃ ρτγοίοϑδίδιοη, Ὀγουρῇῃξ ἔογνναγά [ἢ 
ΔΏΒΘΨΘΙ ἴο 8ὴ πη ογγορδίίοη. ΤΏ οἱ Ιουδαῖοι ἐξ ̓ Ιεροσο- 
λύμων, 18 δαιυϊναϊοηΐ ἰο ἐλ6 ϑοπθάγίιμη ΟΥ᾽ «]ογιιδαΐδσηι, 
ΠΙΟἢ γ88 ἃ βοτί οὗ Ἴοουτί οὗ σορῃηΐΖαηςα ταβρεοίϊηρ 
(Π6 ΡὈγοίθηβϑιίοηβ οὗ πον Τόδοβοτβ. (οβθηση.) ὍΠδῖ 
τῆς Ενδηρο δὲ 48 ποί σίναη {π6 ΨΠΟ]6 δά ἄγεθ, θαυΐ 
ΟἿΪΥ ἴΠ6 50πὶ οὗ ᾿ἴ, 185 ον ἄθης ἔγοπη {Π6 ΔΉΒΨΟΓ, ἴῃ 
ψ ὨΙοἢ Π6 ἀθη 65 {πδῖ ἢδ 18 {Π6 Μοββίδῃ ; {ποὰρὴ ΠΟ 
᾿ητογγορϑίίοη οὐ {π8ΐ Βυδ]6οῖ Πδὰ ργεοθάθ. Σὺ τίς 
εἶ; ἤοτγα ψ ἢάνα (αἴϊογ ἢ Ηθθγ. σηδηηοι,) {Π6 ἀϊγεοῖ 
Δα ΓΘ55 [ὉΓ (6 1πηα]Γόοῖ. ὅδε ἔχ. 8,14. ὦ Εδρρ. 4, 
16. (βοβεηπμ. δηὰ Κυϊηοεὶ) )ειβίοθϊ ἢ σοπηραγοΒ 
ΡΙαι. ογρ. σὺ δὲ τίς ὧν ταῦτα λέγεις ; σὺ δὲ τίς εἶ, καὶ 
τί τὸ σὸν ἔργον - Αττίδῃ. ἘρΙοῖ, 8, 1. σὺ δὲ τίς εἶ; καὶ 
τί σοι μέλει; σὺ οὖν τίς εἶ, 

109. οὐκ εἰμί ἐγὼ ὃ Χριστός. Ι τὴδλῪ Ὀ6 δησιυϊγρά 
ἴον ἴΠ 6 δῪοαηποάγιμ (ργιοϑίβ ἃ8 [ΏΘΥ 6 ΓΘ,) σου ]ὰ 85 Κ 
81 Οἢ ἃ ιιοϑβίίοῃ ; δίπησα {πον ΚΠΟΥ «[0Π᾿8 ΔΠΟΘΒίγΥ 
ψὰ85 ποῖ ψῇῆδίὶ δά Ὀθθη ργϑήϊοϊθα οὗ (ἢγιβὲ. Ὑοῖ 
ἤθη (ΠΥ τοι θιῃθοσοά ψῃδί πα ἢρραπθα ἰο Ζβοδα- 
ΤδΒ 'ὴ (Π6 ΤοΏρ]6, δπὰ {παΐ ΕἸ1Ζαθθίἢ [18 τηοίῃοσ, 
νν88 Οὐ {[Π6 ᾿Ἰηδαρο οὗ Πανὶ, αηα 68 ρ6ο 14 }} } 848. 11 νὰ 
ποῖ ΘηΓΓΟΙΎ ἀοιογιη 64 ἀπιοηρ' {ἢ6 Ποσΐοτβ, ψΠΘΙΠΟΓ 
Ομ γίϑὲ 88 ἰο 6 Ὀογῃ δἱ Βοίῃ] ἤρα ; ἤθησθ, ἐἢ6 
ϑαηποάγιαιλ πὴὶρς ΦΆΘ (88 4 Μοββιδαῇ ψὰβ8 (ἤθη 
ΔΏΧΙΟΙΒΙΥ αχρϑοίθα,) [8}] πο {Π6 ορίπίοη {Πᾶΐ Ψοῆη 
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88 ῬΟΒΒΙΟΪΥ ἐλαέ Μεββίδῃ, απὰ {ΠΥ τπογϑίογα βϑηί. 
ἴο Ιηϊογγορϑία Πῖπὶ: ΠορΙηρ δὶ {π6 βᾶπι6 {1π|6 (88 ψ}6 
ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟβ6,} {πΠδἰ Φοἢη ψου]ὰ ρῥγοῖδϑ8 Ὠϊπιβοὶ  ἰο Ὀ6 
1[Π6 Μερϑίδῃ, δῃηὰ μοδά {ῃθῖη 1 δῆ διίεπιρί [0 [ΓΟ 
οἵ τἢ6 Εοπηδη γοκθϑ. 

20. καὶ ὡμολόγησεν ---- ὃ Χριστός. ΟΠ Ρ]ΔΙ ΠΥ πᾶ 
ΙΓ ΟΕΥ ΔΏΒΨΟΙΒ, “1 πὶ ποὶ [ἢ6 ΟΠ γίϑι." ὍΠ6 πορᾶ- 
ἔνα οὗ τπ6 ορροϑίϊα 18 Δ4αφα ἰο δὴ δἰῆγπηδίινθ, 1ῃ 
ογάθγ ἴο ουΐ ΟΥ̓ 4}1 ὀχοθρίίοη. Τα τγοροιϊξοη οἵ 
ὡμολόγησεν, ἮΔ5 Π6ΓΘ δὴ 1ηἰδηβῖνα ἴογεθ. “18 βίσοηρ 
Δ55Θ ΘΔ Ι0ἢ νγ88 [Π6 ΤΊΟΓΘ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, 51η66 ἴἢ6 [8456 
ορίῃΐοπ, {πὲ Ψοπ ψὰ8 ἴ)6 Μεββίδῃ, δὰ ψιάοὶν 
οχίθηάοά 186. δὲ ἴλκὸ 8, 1δ. (Βοβϑημ.) 

21. Ἠλίας εἶ σύ. ΤΠα 968 ψογα οὗ οριπίοη {{|8ἰ 
ἘΠ14185 ψουἹὰ γοΐυση ἔγοηι ἤθάνθη, (ψ  Πογ Πα πδά 
Ὀδοη βηδίοῃβα ὕρ,) νου δηοίης ([ἢ6 Μοβϑβίαι, δηά 
654 15}. ἢ15 διιζξῃογιίγ. (οβθηπι.) 

21. ὃ προφήτης εἶ, 1. 6. ἴῃ (ἢ6 86η56 ἴῃ ΨΠΙΟΝ [{Π6 
υσϑίϊοη νγᾶ8 δϑϑά : ἔογ ἴπ απυέλεν' 56η86, ἢ6 πηὶρῃϊ 
θ6 οΔ4]16 ἃ ἘΠ145.5 ΒΘ. ΓῈ|ΚΕ6Ὶ, 17. [0 18. ρῥαϊῃ (5405 
Βοβϑητ.) ἔγοταῃ ἢ ἀγίϊοϊθ, {πδΐ βοῦηα ραγίϊσυϊαγ ῥτο- 
Ρἢεί Ὑ 15 πιοδηΐ, τὐὐδο 11 85, σοιητηθηΐϊδίοιβ ἅΓ6 ποῖ 
δρτθθά. ΒεζΖα, Βεηρεὶ, Ηβυϊηδηη, δπα οἰϊοτβ, ([0]- 

Ἔ 7805, 'ῃ (6 ραϑβδᾶρε οὗ Μαίί. 11, 14. εν ἀθητν τεΐετβ ἴο ἴῃς 
νον ά8 οὗ Μαϊδοῃὶ, ἢΪ8 ρυγροβϑα Ὀείηρ ἴο ἱπίοττῃ ἢ 8 αἰδοῖ ρ]εβ, παῖ 
720 νη ννὰ8 ἘΠΠ]|ᾺὮ, ἴῃ {Π|6 τηθδηΐηρ οὗ παῖ ρεορμεῖ, δπὰ παῖ (ἢ 6 ῥτο- 
Ῥῃοι 5 ργεαϊοιοη ννὰ5 δοσοπ)μ ἰϑῃδὰ ἱῃ ἴη6 Βαρίἰϑβῖ, ᾿παβδιηθοἢ 88 ἢ8 
Ο8Π16 ἐπ ἐδο «ρἰτὶἐ απ μοιεν οΥΓ Εἰ αὴ. Βαϊ ννῆδη ἴΠδ αυδδίϊοη νγν88 
Ῥγοροβαδὰ (σ᾿ οδῃ, ἴῃ ᾿αννε οὗ συ σεαυϊγοὰ [παῖ Πα Βῃου ὰ ΔΉΒννΟΡ 
1ἴ, αοοοταϊηᾳ ἐο ἐΐι6 δεπδε ιοπετγοὶπ ἐδ ιυογας ὡὐέτὸ τιδοα ὃψ (δὲ Ῥγοροϑετ!. 
Ηε οουϊά ποὶ οἰεγννῖβε ἴατα Ὀδθη νἱηἀϊοδιοα ἔγοπι τἢ6 οὔατα οὗ 
οαυϊνοσαίίηρ.. ΤὮς ἱπιοηάρα μιγροτί οὗὨ [Πεὶν αιοδίοπ, ἢ6 νγ6}} Κηενν, 
ννα8, νν εῖ Ποῦ ἢς δοκηονϊεάροα τῃδι ἢ6 τυβ8 ἱπαϊ νυ }}} {πε γτορδῃεῖ 
ΕΠ δὴ τεϊυγηθα ἔγοπη ἤθάνθῃ, ἴο δοϊουγη αἰραίῃ πΡΟ [6 ΘΑΣᾺ ἢ} ; ΤῸΓ 
1ῃ. 1}}18 πιδηηο Γ {ΠΥ Ἔχρ]αϊ πε ἴῃς ρμγθαϊοιίίΊοη. Τὸ {1}}8, 6 οουἱὰ 
ποῖ, νυ πουΐ αἰδαποοά, ἀπϑννοῦ ἴῃ ἴΠ6 Δ γι δίῖνο. (Οδιρθε]}.) 

1 Τὸ πιο 1ἴ 8 ουϊήθηῖ, μοῖὴ ἔγοωχ νυῆαϊ 18 καὶ ἤότο, απὰ ἔτοπ Οἵ ΠΕΣ 
πιἰπὲς ὰ ἴ[Π6 Ν. Τ᾿ ἴηι {ΠΟΤῈ ννὰβ δἱ δῖ {Ἰπ16, ἃ ρθη Γ8) εχρεοίδιίιοῃ 
ἴῃ ἴΠ6 ρεορὶδα οὗ δοηβ ργεδῖ μχσορμεῖ, Ὀεϑίάα ΕἸ) ἢ, γο νν8β8 δοοη ἴο 
ἌΡΡΘδΙ, δηὰ νῆο νναβ Μ)ὲ]}} ἰζῆοννῃ ὈΥ ἴπ6 εἰ ρδαῖίοαὶ δρρεϊ]διϊοη ἰδέ 
Ῥτορλεῖ, ννπουϊ δὴν δάήα!ἴοη, ογ ἀθβοσι ρτίοη. ἴῃ (ἢ. 6,40, 41]. ἐλε 
γτορλεί 18 αἰδιϊ ρου δι ιοα ἔγοπχ ἴῃη6 δἰεββϑίαι,, 85 Ὧθ 186 ἤθσὸ ἔγοῃηι 
ΕἸ) αἢ, (Ὁ ρΡθε}}.) 
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᾿Ἰοψίηρ γῆ], (Πγγβοϑίοιῃ, δπᾶὰ ΤΠθορἢγ]δοί,) πᾶνθ 
τπῃουρῆς (πὰ (Π6 ραβδαρθ [δὰ γοΐδγεηςςα ἰο Πθαυΐ. 18, 
15. ψΐϊσῇ (ΠΥ υπάογϑίοοά οὗ βοῆῆθ ρδγίουΐαῦ 
ἘΌΡΊεΙ, Κα υπῖο Μοβο65, διι αἰβδγοηΐς ἔγοιη Οἢγιβί. 
ΔΙΏΏ6 Οὔδβογνθϑ, 1 νγὰ8 δὴ δησίθηΐ ἰγδαϊ!οη {παῖ 

εογοηιϊαΐ ι8 ὮΘΙΓΘ τηϑδηΐ, 0 18 Βοπγδί!πη68 80 οδ οί, 
κατ᾽ ἐξοχὴν. [Ιῃ {Π|8, Κυϊηοοὶ δοαιιΐθϑοθθ, δηὰ 4130 
{Π1ηΚ8, (δῦ Θ᾽ ΤΏΔΥ ΠΟΙ γοοοῖνα ἃ σγασαίΐοη, ἘΠῚ5 
Ὀεϊηρ ἰπέογιοῦ ἰο Οἢιϊδῖ, δπα {δγοιηϊδῆ ἰο ἘΠ185. 
ὙΏΘηςΘ [15 ρογβυδϑίοη οἵ [ἢ 6 ἀρρϑάγδηςεο οἵ ὕεγοπιαΐ, 
ἂί {πΠ6 Μοββιδῃ 8 σοῃ)!ηρ ἅΓΟΒΘ, 15 ανἱἀθδπί ἤῸπὶ 2 
Μάδϑοο. Φ, 7. 

ΦΩῷ, τίς εἶ, Χο. 00} ΔηΒΟΙΒ ἰῃ (ἰὴθ οειοϊδὴ 
ΤΩΔΏΠΟΣ, 1. 6. ἴῃ ψογήβ θογγονθα ἔτοπι ἐπ Ο, Ταβί. 
(ροσμβδρ8 13. 40, 8.) φυοίοα γποηπιογ 6," [τότ [Π6 δορί. 
4ᾳ. ἀ. “ὙΠαδΐ 1π6 ῥγορμοῖ [1818 [ἤθτθ 5814, ψΨ}1}} Πιο]ά 
οοὐ οὗἉ πι6. Τ]χθ86 Ἰοραΐθβ Ψ6γα (νν6 ἸΏΔΥ Οὔβογνθ) 
ΠΔΓΙ8665, ἃ5 ἱπάθρα ψόγα πιοϑί οὗ {π6 βαῃθμοάχγίπι. 

Νον ἴΠ6 ῬΠΏΔΓΙΒ668 ΨΟΓΘ ΘΧίγοιη ον ἰοηδοϊουϑ οὗ γιΐ68 
8η σΟΓΘΠΊΟΏΪ68, Βίγθ οι 8 ἀοἰδηάογβ οἵ {πὸ ΠΡΟ οὔ 
[Π6 ΡΘΟρΡΙΘ. ἃηῃα δβρθοῖα!ν δηχίοιβ ἕο ἂπ θαγῃ 
ΜΙ οβϑιδῆ. ὍΤῇα τῖρῃς δηά ρόνογ οὗ ὈαρΕΖίηρ Ψ6ν5, 
Δηα οἵ ςοοἰϊδοίηρ, ἰΠ6πὶ ὈὉῚ Ὀδρίϊβπι Ιῃηἴ0 ἃ ΠΕῚ 
το] ρίοη, ψὰ8 σοπῇηρα ἴο {Π6 Μεββϑίδῃ, δηὰ ἢ18 ὑσγο- 
ΘΌΓΒΟΓΒ [ἢ 6518 0 5ῃ1ηρ᾽ Π15 (ΘΓΓ βίδὶ τηοηδγοῦν, δπα ἰο 
ὯΟ οἰμοῦβ. Τῆυβ, ν ἤθη (ἢ6 ΡἤδτΓΙθ6 65 κανν [ποι βοῖνοϑ 
ἀἰβαρροϊπιθβα οἵ {ποὶγ ἤορθ, ΠΟῪ Πα ΏΔΏΓΥ 851 
ΨΦοδη, τί οὖν βαπτίϑεις. (ρθε, Ἀοβθππ). δηᾶὰ Καϊη.) 

᾿ ΤΠ ΘΓ 15 ἴοο 8η δνιἀδηΐὶ Δ] 8ἱοη ἰο ἴπῸ εν ]8ἢ Βαρ- 
(1838π| οἵ Ῥγοϑε γίοϑ. 

4206. ἐγὼ βαπτίϑω. ΤΠ εν} πιδιηίδιηθα {παι (ἢ6 
Μαββιδὴ (866 Ζδϑοϊι. 18, 1. 8.44. ΝΜ]. 8, 2. 8664.) δηά 
[18 ΡΓΘΟΌΓΒΟΙΒ ψου]α θαρίῖΖα (ἢ6 ρΘορΙα; δηαὰ ἔτγοπὶ 
1Π6 ρῥγαδθηΐ ραββᾶρθ 880, 11 15 ρ]᾽η (ΠΟῪ τη ηἰαϊηθ6ή, 
τΠδὲ (6 ΝΜ οβϑδῇῃ δηὰ ἢ15 θα] 458 [ἢ6 ργορῃοίβ οὗ τῆς 

ἘΞ Τὴ δὺο ἀθοϊδιδίίοηβ, ἴπΠ6 βΈΠΕΓΑΙ ρυγροτί 8 ΔΙΟΠ6 τεραγάθα Ὀγ 
{π6 ϑρθάκεῦ; {6 ννογὰβ ουρῇθϊ ποῖ [Ππεγθίογα ἴο Ὀ6 ἴοο ριγαιη τ) οα}}Υ 
Ἰηἰεγργοῖθ. Φοῆη, ᾿ἰμϑίοδα οὗ ρίνίηρ ἃ ἀεβοτὶ ρίίοη οὗ ἢ ἷ8 ονγῃ 
οΠδγδοῖοῦ δηὰ οῆοα, τεΐεγϑ ἴἤοβε γῃο αυεβίϊοηδα ἢἷπι, ἴο ἴπ6 τνογής5 
οὗ 1η6 Ῥτορδεί ᾿βαϊδῇ, ἴῃ ἡ οἷ {μεν τνου]ὰ Πηὰ ἰἴ. ((Διηρδε}}.) 
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ΟΙ( Ταβίδίηθης, νου] γοίαγη τὸ {{{6, που] ΡΛ 
{π6 Ρϑορίο, δηά 1ηἱ|416 πο ὈΥ Ὀδρί83π|), ἰπῖο ἃ πον 
ἔοτγι οὗ ψόουϑ!ρ. (οπιρᾶγα Ζδοϊ. 8,1. 5644. [|Κ6 
8, 7. Μεαίἢ. 838,6. Νον νἤῆθη τπ6 Ρειιοβίβ πδὰ 
ὨοιΠοα ἰο Ζοῦη (26.) [ἢδι ἢ Πα πο τγῖρὶ! ἴο ὈΔρέ1ΖΘ 
οὔειυϑ, ϑ: “6 ἢ6 18 ΠΟΙΓΠΘΓ ΟΝ γι ηογ Εἰ 45, ΠΟ «6Γ6- 
τηῖδῃ, Φοἢη ΔΉ ΟΓΒ, “1 ΟἾΪΥ ὈδρίῖΖα Ψ ΗΠ τοαέετ',," 
Ριιῖ, ἅς. ψΏΘΓΘ οὔθ σδηηοί δυῖ δάϊηϊγο {Π6 7ογοϊδίθ 
δγουϊέν οἵ (πΠ6 ρῃγαβθοίορυ. Τῆδ 86η86 οὗ [Π6 ΔΏΒΨΕΟΓ 
18 ὈΪΔΙΉΪΥ {Π18. 41 ΟὨΪΥ ὈΔρΙ1ΖΘ {68 ἴῃ οΥδδσ ἴο 
σαῖδογ ἰοροῖμογ ἃ θοάγ γον ἐλ εδεϊαΐ, ἔτοτη ψν ποῖα 
ἃ ΨΘΤῪ αἰῆδγθηΐ θαρίβιη 18 ἰο θ6 Ὄχρβοίθά, ἀπὰ ψῇο 
ΨΠ] πογα οδοίι! ἢν σο]]οςΐ νοίατ!65, Δηἀ {ΠοτγοιρὮ ΪΥ 
ΟυΥῪ (Π6 Ρθορίθβ. Ηδ ψῇῆοπὶ γοῖϊ τράυϊγα ((Π6 
ἔμ βεῖα!). δΔηΠ ὈγΥ Ψἤο86 δ ΪΠΟΓΙΥ 1 ἀο {ἢ|18, 15 απο 
ψοιι.." Ἐοτ ἰἢιαΐ 15 4]] {πὲ 15 πιδδῃηΐ Ὁ. [π6 Ἔχργαβϑίοη 
μέσος ὑμωῦν ἔστηκε. ᾿Ιστάναι, ἴῃ {Π6 586η536 οἵὗἉ ἐΐνθ ἀηα 
ἴο δε, 18 ἱτεαυθηίΐ. 

28. ἐν Βηθαβάρᾳ. ὅε6 Τὐρ]ΐοοι, Υ ΠΌΥ, οὐ ΕἸβίθυ. 
Ὧν. ν ενι ἐγρρ ς ΜῚΠ ΤΘΆ80Π, Ὀγοίδβ ἰΠ6 γοδήϊηρ Βηθα- 
νίᾳ, ΜΜ Ὠ]οἢ 15 ἔρυη ἴῃ ΜΚ. θοῖἢ ἴῃ ὨυῈΓ δηὰᾶ ἴῃ 
ψΔ]06, ΤΊΟΓΘ [ΠΔη ἃ σΟΙΠΙΘΓΡΟΙΒ6 ἰο ἴπο86 ψ οἷ] σοη- 
ἰδίη [6 σομηηοη γοδάϊηρ. Ααὰά ἰο [Π686 {η6 Δ υἱρ. 
ϑΑΧ. δηα Ῥοίῃ {6 ϑδυγιᾶς νϑῦβίοηϑ, τορϑῖποῦγ τ] ἢ 
Νοπηιϑ᾽ ατοοκ ραγαρῆγαβο οὗ {πΠ185 (ὐοβροὶ, ἢ ςἢ 15 
Θη 16 ἴο 6 ρΡιιΐ οἡ {Π6 ἱοοίηρ᾽ οἵὗἩ Δη δηςίδηΐ {Γ8}8- 
]Ἰαϊ'Ϊοη. Αἶ8ο, βόνϑθγα δησίθηΐ δυΐῃογβ, δηα βοιηθ οὗ 
{Π6 θαβι Βα: ΟΠ 80 γοδα. ΤὭΏΘΓΘ 18 σσοι πη (ΠςΟΠΕ[Π1168 
ἢ6,) το {{Πη]ς (η΄ {πΠ6 σἤδηρε οἵ Βεοίλμαην ἱπίο δείλα- 
δαγα, ἴοοκ 118 Γ186 ἔτοτῃ ἃ σοη)δοίυγα οὗ Οτγρθη, ΠΟ, 
Ὀόδσδι86 108 5108 ΕΟ ΤῃΘη]Ἰοη ρα ἤογο, ἀοσθβ οί 801} 
ναὶ 18 8410 οἵ Βείπαηγ, ψῇογο 1 Ζᾶσγυβ δηα ἢ18 
διβϑίθγ νϑὰ, σμδηροά 1 Ιηἴο Βοίθαραγα, {πΠ6 ρ]δοδ 
τηθητοηθά, πάρ. 7, 24. ψ ΠΘΓΘ ΟἿἿΓ {Γαηϑίαίογθ ἤδνθ 
ΤΟΠΔοΓγοα ἴ{ Βοιἢ-Ὀάγαῃ. Βυξ οὔα {Πϊηρ᾽ 15 σογίδίῃ, 
{παΐ, ἴῃ βανογαὶ 1ηϑίδηςοθϑ, {Π6 58Π16 ὨΔπΠΊ6 ὰ58 ρσίνθη 
0 αἸβδγθηΐ ρδσθϑ, απ 1ῃ185 βοέδαην β8θθη)8 ἤσγα ἰο 
Ὅ6 ἜΧΡΓΘΒβΙν ἀἰβιηρυ ῃθ6α ἔτομα ἀποίμογ οὐ [Π68 πᾶπια, 
Ὀγ {π6 δἀάιίίοη πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, μροπ ἐΐε Ψονάαπ. 
Ι{ δἀάβ α'8ο ἰο (ἢ6 ὈγοθδΌ! υ οὗ ἰἢ6 τϑδάϊηρ Πθγα 
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δαορίοάα, ἐἰαὶ δοέλαπψ, ὈΥ 118 ΟΙΥΙΩΟΪΟΡΎ, βρη: 68 
ἃ οἶδοθ, Οὐ ποιι86 οἶοβθ, ΒΥ ἃ ἔδσγγυ. 

20, τῇ ἐπαύριον, 1. 6. δοοπ αὐ οΓισαγαῖδ ; 8ἃ5 ᾿Ἰῃἴτα 84, 
85. ὅο (6 ΗφὈ. ἽΣΔΩ 1ῃ Ψοβῇἢ. 4, 6. 22, 24, 27, 28. 
ΤΠδὲ βοπια ἀΔΥ 18 ἴο Ὀ6 υπαἀοτβίοοα δϊοσ (γ᾽ 8 θ8ρ- 
(81 Ὀγ Ψοῇη (Ἰν]ς ἢ 15 οὐδ α θγ (Π6 Ἐνδηρθ}18.,) 18 
αἰθασ, βίη 66 1η {{Ππ 5ι08οασθδηΐ ρᾶγί οὗ {[Π6 ραβϑᾶρο (Πα 
Ὀαρτβιῃ 15 ουἹ ἀθηι]γ δἰ υἀδοά ἴθ. ὅδε μονονθῦ, Π γ. 
Ηδιήπιοηα᾽β ῃοίθ.0 δῖηςθ σϑρθηίδηοθα δηα σοηΐθββιοη 
οἵ 51ῃ8 οου]Ἱὰ ηοΐ Ὀ6 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 οθθμ5, ἢ6 5668 Οἡ 
(86 ρῥγϑϑθηΐ οσαδβίοῃ, ἃ8 οὐ 6 ῥγϑοβαΐηρ, ἰο ἰᾶν 
οοπ]6 ἴο Φοδη ῸΓ {Π6 ρυΓροβο οὗ ἀοϊηρ' ἢῖτη ΒΟΠΟΙΙΓ. 

29. ἴδε ὃ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσ- 
μου, ““ὈΘΠοΙΪα {6 1.860 οὗ αοά, ψγΠ0 ἰδ κοῖ ἀΑΥ, 
1. 6. ψ|ο εαρὶαέοί [ἢ6 51η8 οἵ {π6 ψοτγὶ." ὙΤΠ1515, 1 
{πιηκ, (Π6 τα] 86η86 οὗ 106 ψογάβ: Ὀυΐ σοπιηρηίδ- 
ἴοΓβ, ΘΒρθο οί! }Υ (Πο86 οὗἩ {Π6 ΪΔ5ῖ σθῃ ΓΥ, ἅτε ὈΥ ΠῸ 
τ ΘΔΠ5 ἃρτοθα οὐ {Ποῖ δχδοί ἱπιογργοίδιιοη. ὙΠῸ 
ΨΑΙΙΟΊΒ ΟΡΙΠΙΟΠΒ ΠΙΔΥ 6 ἰοιπά ἡείαι]οα 1ῃ ῬοΪΘ᾽ 8 
ϑΥΏΟρϑ818, ὅο1Ἴ8 ὔαἰιγερ, Κοβοϊ θυ δ Απαίθοϊα, δηά 
Κυϊηοοὶ. 1 πιυβί σοηίοηΐ τγ561} ψΠ δίδιίησ ψ Πδῖ 
[8 Ὀ6θη 8414 ἴῃ ῥτγοοῦ οἵ {π6 ἀῦονα ἱηἰογργοίδίοη, δ 
{π6 β81η6 {{π|6 810] ΟΙΠΙηρ ΟὯΘ ΟΥ ἴψο ΟἴΠοΓβ, 5800- 
Ροσγίβα Ἴ τεοθηΐ δηὰ οοἰθγαίθα δυΐϊμοσι168. ὍῊ18 
Ιη6664, 1 4 {π6 ταίῃοξ ἱπάιιςθα ἰο 4ο, βίης {ἢογα 
αν θθθη διῃρὶθα 1)ιϑδογέαἑίοη5 πτιτθ οἡ (6 530}}- 
16ςξ, Ὀγ αδϑῖὶεσ δῃά Καυϊποεὶ ; ψῃῖοῃ,  μδίθνοσ τδΥ 
Ὅ0Ὅεαε τπουρῃς οὗ (6 ἐγυτἢ οὗὨ {Π’ὶς ᾿π αγργοίδε οηβ, 
ΔΡοιι πη 1 15 ΓΟ ν 6 1 ΓΙ] ΔΙΙΟΙ. 

ΕἸγϑὲ {πογοίοσθ, ἴο βίδίθ ψῃδί πᾶ8 Ὀδθη. ὑγροά ἴῃ 
Ρζοοῦ οἵ (δὺ ᾿ἱπίθτργθίαίου ΠΟ ἢ 8ϑρη8 ἴο {ἢ 6 
ψΟΓΩΒ5 {Π6 56η86, (πα (Ἤγβί υπάσγνοηΐ 4. οσυ 6] δηὰ 
Ἰρηοπλϊηΐοιι8 ἀθαίῃ, ,07 ἐἦθ δἷπϑ οὗ ἐπα ιυλοίο ἐυογίά. 

ἼΠΟΓΘ 15 80 4] 8100 ΟἰΠοΓ ἴο {Πη6 ρμαξολαῖ" ἼΔιη, 
ογ σαῖδποσ ἴο {ῃ6 ἐαπιδδ ογσάογϑά ἴο 6 βδουῆςοα, ἴῃ {Π6 
Ο. Τεϑι. (ραγ συ αΥ]ν ψ δῇ 15 ο4]|16 ἢ {Π6 δαογ βεῖμπι 
πιρὶ,) 1. 6. ἴῃ ΙΔ} " ΟΝ ἄδγν, πηογηϊηρ δηά δνθη- 
ἴηρ, 5]41η ἴῃ {π6 ἰξαρ]6. (Πχοά. 29, 88. 8.44. Νιυιηῦ. 

» 866 {Π6 ηοί68 οὗ Ὠοάἀάτάρε δηὰ 1,6 ΟἸεσο, 8ρ. ΕἸἰβίευ. 
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28,8. β86ηη. 15. ὅ8, 7.) ΑἹ 411} ἀνεηί5, ΟΠ τβὶ 18 ἤὮσΘΣΘ 

οσοῃϑβίἀοτγεα 48 ἃ υἱοέϊηι οἤδγθά ἃρ ἔογ {π6 8ἰη8 οὗ 
τῆθῃ; Ἐ 88 ἰῃ 1 Ρεῖ. 1, 19. δὸ 1 (ον. ὅ, 7. ἔογ 

Οεἰβέ οἷὖγ ραδολα ἰ8 βαοτβοθὰ ἴογ 8. ὙΤΠ6 ῬΆβο δ] 
Ἰδπιῦ5 8γὸ ἴῃ {πΠ6 οἷά Ταβίδιηθης ο4|1|64 ὈΘΎΤΩΣ, (Εχοά. 
12, 27. 28, 18. 84, 25.) ἀῃὰ ΒΥ Ψοβαρῆιβ δπά ῬὮη]ο, 
θυσιαὶ καὶ θθματα. ὅ66 τοί. ἰἀπιρο, ἀπά οἴδογβ. [ἢ 
{Π6 ϑαογὶβείμπι 7μσὶ, [μὰ 6 νος οὗ {Π6 οᾶγοαβϑθ 88 
Βυτζηὶ δηὰ οβδγαὰ ὑρ, ἴο ἐχρίαία {Π6 51η8 ποῖ οἢΪγ οἵ 
(ἢ ειυς, Ὀυὲ οὗἨ 1π6 εὐλοίς ἀμπιαη τασθ. ΝΥ οἰβίβιῃ 

οἰΐε9.0ο8. Β. 2, 10, 4. καὶ ἹἸουδαῖοι περὶ μὲν Καίσαρος καὶ 
τοῦ δήμου τῶν Ῥωμαίων δὶς τῆς ἡμέρας θύειν ἔφασαν. 
Αηίΐ. 8, 10, 1. ἐκ δὲ τοῦ δημοσίου ἀναλώματος νόμος ἐστιν 
ἄρνα καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν σφάττεσθαι τῶν αὐτοετών, 
ἀρχομένης τε ἡμέρας καὶ ληγούσης. ῬὮΠῸ ἀς Μιςοΐ. Ρ. 
ῷ88, 44.. τῶν θυσιών αἱ μὲν εἰσιν ὑπὲρ ἅπαντος τοῦ ἔθνους, 
εἰ δὲ δεῖ τ᾽ ἀληθὲς εἰπεῖν, ὑπὲρ ἅπαντος ἀνθρώπων γένους --- 
καθ᾽ ἑκάστην μὲν οὖν ἡμέραν δύο ἀνάγειν διείρηται, τὸν μὲν 
ἅμα τῇ ἕω, τὸν δὲ δείλης ἑσπέρας, ὑπὲρ εὐχαριστίας ἐκάτε- 
ρὸν, τὸν μὲν ὑπὲρ τῶν μεθ᾽ ἡμέραν, τὸν δ᾽ ὑπὲρ τῶν νύκτωρ 
εὐεργεσιῶν, ἂς ἀπαύστως καὶ ἀδιαστάτως τῶ γένει τῶν 
ἀνθρώπων ὁ θεὸς χορηγεῖ. δ66 νΙτησ. Ο5. ὅδογ. [.. ὦ. 
Πογηρ ΟΒ5. δ. ἪΝ 8. Ρ. 254. δ εἰβίδιη ἀης [λοβθήμ. 
ΤὨυβ Τοιδρι. Β. 2, 10, ὅ. τοϊαίοβ. {πὶ {6 «ζ6νν8 
δίἢγιηϑὰ ἴο δυσίοηϊαβ ἴΠ6 ριϑβίἀθηΐ, {πᾶ ΓΠΕΥ ἜΝΘ ΓῪ 
ἦδγ οἴετγεοά τ βΔογιῆςαβ ἴον [Π6 ψοϊ γε οὗ (ἰδρβᾶγ, δηά 

ἘΞ ΤὨε ἤίηεϑ9 δηα ρῥγορτσίοιϊγ οὗ {8 ἴγρβ, οὐ δπλυ]ο τι, ΘΟ δἰδίβ ΒΑΓ 
ἴῃ δοῃδ ἡδίιγαϊ ργορμαογίϊο8 θεΪοηρίηρ; ἴο ἃ ἰάιηδ, απ μαγιγ ᾿ἢ 50ΠῚ6 
οἰγουτηδίαηοοθβ βθο ΔΓ ἴ0 ἴῃ ρᾶβο })}] Ἰατη. Α Ἰλπιὶν Βεΐηρ, ρμεγῆδρϑ, 
ἢ Ἰοαϑί βιιθ)εοῖ ἴο οἤ 16 Ὁ οὗ δΔὴγ δηΐτηδὶ ἰῃ {πὸ Ὀχγιῖα ογόβιϊομ, νγὰ5 
8 ΨΕΓΥ ΡΓΟΡοΥ δαλυϊετ οὗ ΟἿἿΥ Θανίουτ᾿ δ Πα ΠΥ πα τιθοκηθδ8; ἀπὰ 
οὗ 5 ἱποβεηβῖνε Ὀεμανίουν; (Μαίίῃ. 11, 429.) ἴῸγ πα, ὈΥ̓ οβα 
ῬΓεοίου 8 ὈΪοοα ννῈ ὑνοσα γεἀδεοῃγδα, ννα8 “" 8 ἰδιὴ νυἱῖῃουϊ Ὀ]Θ Πλϑἢ δηα 
Οὐ οι 8ροῖ : (1 Ῥεῖ. 1, 19.) ἀπὰ {Π|κεννῖϑε οὗ ἢ]5 ἜἘχαπι ΙΆΓΥ μϑίθῃ 6 
8Δηἀ βυδεηίδοῖοη ἴο ἱ8 ΕΔίΠοΓ᾽ 8 νυ 1}, τοὺ 4}} δἷβ βϑυθδγίηρβ, απ ἴῃ 
16 ΔρΌηΥ οὗ ἀδδίἢ ; ἔογ ἰῃουμῇ ἢα ννγὰβ ορργϑεβεὶ απά αβ[ϊοίεα, ψεὲ 
ὧδ ορεπεά ποί ἐιὶς τιομεὴ. ([58. 53, 7.), ΒΥ ἢῖ58 ΑἸπιρῃΥ. ροννεγ, 6 
σοι! ἤανα ἀοἰἱνογοα ἢ᾿π:561 ουἱ οὗ ἴπ6 ῃϑηάβ οὗἩἨ ἢ 8 δῃθηγἶδϑ, ἃ8 πα 
Πλά ἀυης ΟἿ ἔΌΓΠΙΕΓ Οσσαβίοηϑ; ([λικε 4,99, 30. ΦοΠ πη 8, 59.) Ὀυϊ 
Ὀεδο]ά {πὸ ᾿ἰἰση οἴ {π6 υεἰρο οὗ διάἀδἢ πονν ἰγαϑογιηοα ἰηἴο 4 ἰδ ῦ, 
ὃν ἢ᾽5 Οοὐεάϊδηςε ἴο ἢϊ5 ΑΙΠΟΓ 8 νν}]}, ἀη σοταρβϑϑίοῃ ἴο ἴδ βου ὶβ οὗ 
ἴλθη. (ΥΥ ἰἰ5᾽υ5, εἰϊοά ὈὉγ Μτ. Ηοιπο, ]ηἰτοά. νοὶ]. 8. . 806.) 
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ἢ Εοπιδῆ ρ6ΘΟρ]6. 866 708. ο. ΑΡ. 2, ὅ. 1 Μδοο. 
12,11, 12. (ὐδθϊοσ, ονανοσ, οὈ]οοίβ (πὲ [ἢ6 δαογέ- 
ωδοὶμηι)εσὲ 85 ποῦ Θχρίδίουυ οὗ ἢ 6 βἰη8 οὗ [8 ψῇῃοὶθ 
ΨΟΤ]α, θυ σομβιβί θα ΒΙΠΡΪΥ οὗἨὨ τΠδηκδρίν!ηρ, ἴον {Π6 
41} Ὁ] βϑ:ηρ8 σοηΐοσγγοα οἡ [Π6 “6νν 18} ΡΘΟρΙα ; δῃηά 
1 Ῥτοοῦ οὗἉ {Π|8, μ6 οἰΐθβϑ Ρἢ1ο ἀθ γιοῖ. 88ὅ.Ό. ΤΠ 
15 (Ἴγῖβὲ σοιηραγθὰ ψ ἢ [ηὴ6 ἀμνός καθαρσίος οβεγοά 
ὮΡ ἴῃ βδογιῆςθβ. [Ιπάθοα, {Π6 ΝΕΓῪ ΡΙΔΟΌΪΑΓ ΒΔΟΙ ΓΘ 6Β 
(Ὠδιηβοῖνοβ, ΠΠΔῪ (8αγ8 Κυ!ηο6)},) 6 ἰογιηθα ἐμδέγαΐ ; 
{που ρἢ τΠ086 ΕΓ ῬΓΟΡΘΙΙΥ βαϊ ἃ ἴο ΡῈ καθαρσία, ὈγῪ 
ψ ΠΟ (6 Ψ96γν}8 βῃοι]α 6 ρυγιῆρα ἔγοπι ΔῺΥ οἷν], οὐ 
Ἐς ο] 6ϑιδϑιιοαὶ ρὲασμίμηι οἵ [56], ἔγθα ἔγομπῃ ὈΪ8Π16. 
ΤΠ υ5, Ὀγ {πΠῸ ΝαζΖαγῖίθ, ψ]ϊο δοοι θη δ} } νῪ ἰοποῃοα ἃ 
ΟΟΓΡΒΘ (86 Νυμ. 6, 9. 5644.) ἃ Δ} ψὰ8 ἴο Ὀ6 5δοσγὶ- 
ἢοθ. νϑρη οἰ] ὰ-Ὀοα ψοιηθη, μδὰ ἴο οΟΠῈῸΣ ἃ ἰδ 
ἴοσ ρυγιποαίίΐοη. ΒΥ ἃ ἰθρϑσ, ἴἔψνο ἰδῃ}05, οὗ ψ ῃϊοὴ 
06, ἴπ6 ἀμνὸς ἄμωμος τηρηςοηθα ἴῃ 1 Ῥεί. 1, 19. ννᾶ8 
οἴκγοά, ῃοΐ οἡ δοσοιηΐ οἵ δΔῃΥ δὲμ σοιηπλ θα, θὲ 
ἴον ἰῃ6 γοαΐι5 αὐηπιϊδοιιδΒ. Μοιθονοσ, {πᾶΐ “ζ965085 ἰ5 
στα σοηδβίἀογοά 85 ἃ υἱεέέπι Οἴεγθα ὉΡ ἔῸΓ (6 5115 οὗ 
ΤΏΘΏ, 18 ἢοΐ ΟἸΪΥ ον! οηΐ ἔγοπὶ ἢ18 ἢανίηρ (Π6 δ{{{]- 
Ὀυΐο οἵ ἰαπιῦ, Ὀπί ἴγομι (Π6 δά θα ννοσγά5 τοῦ Θεοῦ, αηὰ 
ΘΒΡΘ οί} ν ἔγοτα {π6 ψογά8 ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσ- 
μου, ὈΥ ψΒΙςο᾿, {π6 ἔογοθ οὔθ ἴογπὶ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, 18 
ΠΊΟΓΘ ΟἰαΥ]ν δηά δοσυγαίεὶν ϑἰαιθά. ον {Π6 πηροτγέ 
οὗ ἐλ ἰαπιὸ 9([ Οοά 158 ἐδ ἀοοορέοα οὶ Οοά, (580 Ῥδ. 
δ1, 19. Φοδη 6, 4290. ἔργον τοῦ Θεοῦ, α τυογῖς ἀρργουοά 
ὃν Ουοά. Ἐῆ. 4, 18. ϑωὴ τοῦ Θεοῦ, α ἰΐ6 αγρργουεά 
εἰπίο Οο(,) οἵ ἀεεεϊπεά ἐο ἀραΐς ὃν (σοά ἀϊπιδοῖί, ὡρίσ- 
μένον τοῦ Θεοῦ, Τἢι8, αἴρειν ἴῃ {π6 ϑαρί. δῆβνγεσθ (9 
(6 Ηδ60. ΝΣ, νοΐ βρη !ῆθϑ ἴο σαν, οὐ ἴ0 ΘαΥΥῪ 
αισαν, ἐν Ὁ) ὈΘΙΩρ᾽ βουηθίιπη68 Θαυϊναϊοηΐ ἴο 232. ΤῊ]8 
βρῃιποδίοη θοΐηρ; ἀπε 4, ἁμαρτία 18 δαινα]οηΐ ἴο 
[Π6 ριηϊοδηιθηξ οὗ δἴη5, δηά {ππ8 τΠ6 ἔογηγαΐα αἴρειν 
τὴν ἁμαρτίαν, τᾶν ἀσποίθ “1ο ἐαΐο ατυαν ἐἦθ σιιϊέ οΥ 
δη5," τῖ0 6ῳρίαέο ἴθι. Ὑαοῖ {π6 ]δίΐε βρῃιοδίοῃ 
οἵ αἴρειν, ΤΩΔΥ 8566Π} ΡΓΘίεΓαθ]6 : ἔῸΓ ὈΥ δαγίηρ 518, 
ΓΩΔΥ Ὀ6 υπάοΙϑίοοα βιῆδπηρ, υπάδγροιηρ, δηὰ ρᾶγ- 
1ηΡ ἴῃ6 ρυπιβῃπηοηΐ οἵὨ 51Π8 ; δῖποθ [Π6 νἱοίπιὶ ἰοοκ 
οὨ Πί56] ἔς, απ Ὀθογο (6 51:08. 866 (ον, 4, 4. 16, 
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41. Οὐαὐον πούγονοσ, ἴῃ ἰδ6 16ϑβογίδιίιοη Ὀοίοιθ 
τη ητοηρα, ἀοίοσιηΠ 65 [ἢ 6 56η56 οὗ {Π6 ραπβαρὲ ἴο θ6 
ἃ5 [ΌὉ]Πον5 : “Ηἰς αδβὶ νὶγ εργερίι5 Πδοαυδ βδςογ, απὶ 
Ῥτανι τίθει ΠοιηΐΠι πὶ Ρ6Γ ν1[8Π} 8118Π| Κ,ΆΝΤΟΘΙ 4168 
εἴ81 πῃ σθῃ85 δχρογίοίυγ, βεὰ ΔρΡῺΪ 1ηϑ(84Γ πη8]8 510] 1ῃ- 
ἢιοία ρδίθπεὶ οἵ πηδηβιιθῖο Δη1ΠΊ0 880 1Π6 011. Βυΐ 
1Π18. Ἰηἰογργοίδι οι, μόνον ἰηροηίουβ, ΠηΔΠ1{681}γ 
ἄοαβ νἹοΐδθηςα ἴο {Π6 μαίη Ἱπιροτέ οἵ {π6 Ἐνδῃρο 808 
ψοΓά8. [.53}4}} σοποίυἀθ ὈΥ βίδίηρ τΠ6 ἱπίογργοία- 
ἰἰοη, τ ςἢ, ΔΙ͂ΟΓ ἃ πηοϑὲ οἰαθογαῖθ δχδη! δίῃ οὗ 
{πΠ6 φυσϑίίοῃ, 15 δάορίοα Ὀγ Κυϊποεῖ. ᾿ΤΠΪ8, ἰοροῖμοῦ 
ΜΠ ΤΥ ΔηϊΠπΠΔἀνογβοἢ5 ΠΡΟ 11, 1 584]}, (ἴο βᾶνα 
ΤΟΟΙΏ.}) ΘΧΡΙΘΒ8 ἴῃ ἃ 8Π|8 }6Γ σῃδγαςσίογ. Ν 

Τηδὶ Ψοῆη (Π6 Βαρίϊϑῖ οιηζεγίαϊ θὰ ΔῺΥ Ὠοίΐοη οὗ ἃ Μερϑί ἢ 
νὴ δῃουϊα ἐΐο, οΥ {παῖ Πα ἴδυρῆιϊ ἢΐ8 αἰδοῖ μ]68 δὴν δυοὴ ἀοςοί ΓΙ η69, 
86 διη5 [{{|16 ργοῦαῦ 6. Τῆδ ψογὰ αἴρϑιν πιαν (το (ἢ6 1186 οὗ (ἢς 
ΟἸ αβϑίοδὶ νυ 0 Γ8,)} δι ΠΠ ἴο ὁεαγ εοἰἐὴ μαίϊοπεε, (Ἰ δος. 18, 17.) 
δυῖ {Π6 ποῖΐοη οὗ γϑηλον!ηρ ἰδ Ποῖ ΟὨΪΥ σοη πιο ὈΥ (ἢ υὑδᾶρε οὗ 
1Πι6 ( 1581 Ὁ] νυυ 6 γ8, Ὀὰϊ αἰβὸ οὗἩ τἢ6 ϑορί. ; πὰ (παῖ δἰ σηἱ βοαϊίομ 
Ὀεΐηρ; δά πυι6 4, {ΠΠ6Γ6 ΔΓΪ865 8 86 η86 80 {Πεϊ  ΠΓΠγ ἀρ, δ ὀχίγεπιοῦ 
δ} 18 }}6 ἴὸ 1})6 οδϑὶ οὔ ἰϊηκίηρ νυ ον ἰδ! συ δ ο ΦοΠπ ἴη6 Βαρ- 
181, (5ε6 Μαίι. 8, 10) [1π|6 οοπβεηθα ἴοο, ὮΥ 16 ἰδᾶχὸ οὗ ϑῖ. 
Φοδη. - Εογ ἰη 1 Ερ. 8, δ. ἢὲ ν υτῖῖε8 : οἵδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη, 
ἵνα τὰς ἁμαῤτίας ἡμῶν ἄρῃ Ἀπ 8. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ νἱὸς τοῦ 
Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. Βυῖ {πε νΟΥΚ8 οὗἉ ({ἰνε εἶεν! 
ΒΓΟ δὶπς ὈΥ νον τη ἢ ἃΣὲ σοπίδιϊηαῖοι!. ΤΠ 86η86 οὗ ἴἢε οοηίϊοχῖ 
Τοαυΐγοβ ἱπογεΐογε, {παὶ ννε βῃου ά δϑδίση ἴο (Π6 υγπιυΐα 106 δἰρηϊῆ- 
ΟΔΙΊΟ; ἐο τοηϊοῦθ δὶης, ἑακε αἰοαν υἱτο. ᾿ΠἼνιι8, ον ἴἢ6 δῦονα ρϑϑϑαμα 
οἔἉ 5ι. Ζο᾿π᾿8 Ερίβ]6 (80 μδᾶγϑὶ οὶ υυἱῦ ἢ (Πδ ΟΩ6. ΠΟΥ ὉΠῸῸΣ ουῃ- 
δἰ ογαιίοη,) θῆοννβ παῖ (Π6 ἰογαγιΐα αἴρειν τὴν ἁμαρτίαν, Ὡγιιεῖ, 
Δοσογαϊηρ ἴο ἴἢ6 ἱπίθηϊς δοίῇ οὗ Φοῖιπ ἴμῈ Βαρίϊδῖ, ἡηὰ Φοδη 1ῃ6 
Αροβίϊε, Ὀ6 Ἰάκβϑη ἴῃ ἢ 8 ϑ8Π16 δθῆβ6. ΝΟΓ ἰ8 {1}}8 ορ πίοῃ δἵ δ} αἵ 
ναγίδησο ἢ {[Π6 σοιῃραγίβϑοη οὐ (ὉΠ σὶϑῖ, νῆθη ἀθδά, ἴο ἃ ἰδιηῦ, ἱπ᾿ 
Αρος. ὅ, 6. ἀπά 1, 13,8. ἼὝΠΕ Αροβίϊα μα8 ᾿ηάθθα πόσο, νυν ἃ 
Τεΐειδηοο ἴο ἢΪ8 ἀεί, οδ]οὰ (γδὶ ἀρνίον, δῃὰ νι ἃ ἰδ ἢ 
τηὶρηϊ ΔΡΕῪ εκ σομ)ρθγθα ; 88 'ῃ 1 Ῥεῖ. 1, 19. Τμαῖ Φοῆπ ἴα Βαρ- 
εἰδῖ Ὀε]ἰετεα (μ6 Μεϑδβίδῃ Ὠἰτηβεὶ ἢ τνοι μὰ ἀπάεγρο οαἰδιηϊεεβ, σδηποῖ 
ὃ »γουθή ; ΨὙ6 ΘΔ ΟὨΪΥ ἰπίεγ ἔγοι πδὶ νναὲ ἄπο, ἴδαῖ ἢς πο ἴῃ 
σοι πΊου υἱ ἢ οἰἤοῖθ οὗ (6 τυ ῖϑεῦ Φενγβ, ἴΠ6 ομϊηίοη ἴπδῖ τ ΒΥ 
νου ά, ἴο {πεῖν οὐνῃ ρτεδῖ ἰ)υΣγ, το εοὲ Ἀπ, Βεδίάοδ, ἰπ ἰἢο86 νεῖν 
Ρδββαρεθ οὗ ἴῃ Αρος, Ὀοΐοτε δανεγίβα ἴο, Ὁ γίοι ἰ6 αἰδιϊ ῃοῖ]γ ςα]]εὰ 
ἀρνίον ἐσφαγμένον, δπὰ {})πε ψ“Ἔοἷε οοῃίοχί ἴΠοΓα βυρροϑίβ ἴῃ 6 ἰάοα οὔ 
ἢΐ5 ἀεαίὴ,, ἀπιὰ ραίϊεπεο. Βυϊῖ ἦδθγθ ποιῃϊηρ; ἰ86 αὐ άἀδα ννῆϊοϊι βΌδοϊυ εν 
Τοαυΐτε8 8 ἴο {ΠῚ ΩΚ οὐὗὨἨ οδἰαπ 68 ἰο θ6 μαιοηεν θογὴο ὈΥ ἴηε Μ65-- 
Β'Δἢ ; ΠΟΙ ἰῃ ἴποβα ρα888ρὲε9 οὗ (ἢ6 Αμος. ἀοεβ ἴπογα οσοιγ {ἰτ6 ἔ0Γ- 
τη}}8 αἵρειν τὴν ἁμαρτίαν», ΝΠ ἢ 8 πξοὰ ἰη ἴῃς ργοδεῃῖ ρϑϑθᾶρο, δηὰ 
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ἣὰ ἐπα Ερίδι186. δίησα {πογοίογα, ἴΠ6 ἱπηροτί οὗ αἴρειν τὴν ἁμαρτίαν 
ἰδ 0 Υγϑηιοῦε δὶπ2, α)χὰ ϑ'ποα ῃἠεϊϊῃες Φόοδη ἴπς Βαριϊοὶ ἰΒουρῆϊ οὗὨἨ 1ῃ6 
ἀδαῖμ οὗ (ἢ γίδῖ, δηὰ ποῖῃίηρν ἰ8 αὐάεὰ οὗὨ [6 οαἱαηιλῖες ἴο Ὀ6 
Ρατθμαγ Ὀόγηα Ὀγ ΟὨγίβὶ, ἵ τί πΚ τ ααϊῖε ρ]αίη, (μαἴ {πε ἴεγτα ἰαπιδ, 
18 Ὦεσα ἴο θ6 υϑεὰ ἃ8 Δ ἰπδρῈ οὗ ἱπῃοοθῆσα δηὲ τε Θ κι νε88. (δο - 
Ατϑίορμῃ, ας. 985. ὥστ᾽ ἐσόμεθ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμνοὶ τοὺς τρόπους: 
5. 1. Β.) διὰ {πὶ ὈῪ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, 8 δἰσηἶβοά τἢν Ἰδιηῦ φδαογεά; 
οοπδοογαίεα ἴο ἀο4: ἃ 5᾽5 1 Ἰοδῖοη ΝΈΕΣ ἔγεσαιιοηῖϊ, δηὰ εχίγθηλεΥ 
80 {8]6, ἴο ἐπ6 ργεϑεηΐῖ ρβββαρε. Μογεονεν, πε σογάβ ἴδε ὁ ἀμνὸς 

. τοῦ Θεοῦ, ἀο ποῖ 80 ςοβοσδὶ ἴη ΒοΏ ΚΓ θηῖ τ ἢ {Π|6 ἔΟἸοννΐρ; ἔυγπιιΐα, 
ὁ αἴρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμον, 88 ἴο οοῃίαϊπ ἴΠ6 τεαδοπ ἕοτ ψ Β]Οἢ 
ΟὨ τιβὶ ἰ5 βα1 τὸ δὲ {πΠ6 [διηῦ οὗ ἀοὰ ; Ὀυϊ ποῖα ἃγὰ ἵνο εἰϊϑιϊηοῖ 
δε η 6 18 ΘΧρΓοββεα. ΠΘ 8686 ἐπεσοογ οὐ ἴπ6 νγουῖβ οὗ ΖοΒη, 
ΔΔΥ ὃς ἴἢυ8 ἀἰοἤηε, ““ γ ενν (Π18 ἱηηοςεηΐ, μίουι!δ5, ΤΏ 66 Ἰκ μΈγβοη, 
ὙνΒ0}}γ ἀευοίεἀ ἀῃα σονϑεοταεά ἴο Οοά : ἀγεδῖ διὰ τνοπάβγει! [δ ηρθ 
Ὑ}}}} Π6 μου οστα : ἢ νΨ}}} Γεπιονα {116 815 Οἴταθῃ, δπὰ οχί γραῖα νίςθ᾽ 
ἔγοτῃ με δαγῖἢ, ἢ νν}}} ΡΤ δὴ ΌΥ [8 ἀοοίτϊπα : Ὀυῖ, τπουρἢ 
το], Βα νν}}} ρινηϊβη {6 Οὐδ δίεὶγ σοπταηῃιδοίου8, π6 Ψ}}}] ὀχοϊυα 
ἴδ πὶ ἔτοπι (ἢ δοσὶοῖν οὗἉ ἢῖ8 δ τ} νου Ί ρρΟΣσΒ, δηᾷ ἀσργῖνα τΠ6πὶ 
οὔ (Πα ἔε] οἰ ν ΟΥ̓ 5 ἰήπράοπι, δηὰ τπ6η νν}}] ΚΟΠΕΘΕΒ ΡΕῦρ!Ὲ Ῥυτιβεά; 
μον, δῃα ἀρργονεὰ υηῖο (οἀά." (Κιιη.) 

Τὸ τ}}8 ἱπϊεγρτείδιίοη, Ὠόνανογ, ᾿πουρῇ δουζεὶγ οοποοϊνοά απὰ 
ἸεΔΓΏΘΉΪΥ δυρρογίοα, 1 οαῃ ΌὈΥ ΠΟ Ὠιθδη8 δοσθάθ. [ἰ ἀθε8 ποῖ ΟΙΤΥ 
νυ (ἢ 1{ (Π6 ϑἴδιωρ δηὰ ἐπ ργοβ8 οὗ ἴτὐτἢ., [τ ΒοΔΓΟΟΙΥ αἱ 4}} αἱ" ἴε 8, 
Ἰηάορὰ ἰϊ ἴδ διιθοίδης 4 }}ν [Π6 ϑαῦὴθ νυ ταὶ οὗὨ ατοῖἴξιιβ, ἴο νης ἢ 
Ἰϑοδατγιάρε ᾿51]γ ἀρρὶϊε8 [ἢ6 ἔξ] οννηρ᾽ ΘΘ δι γα. “Ὃς Οτοίϊ 5 ϑιγδηρ ον 
ὁηογνδῖαϑ ἴῃς ἔογοε οἵ (ἢΪ8 ἰαχῖ, Ὀγ οὨυβίηρ; ἴο ἐχρἰδίη ἱϊ οὗ {πδῖ Γ6- 
ἰογπγαοη οὗ ἴῃ 6 ̓ἴνοβ οὗ ἡϊβη, ἴο ϑυβίο ΟἸιγῖβὲ ἀἰά πο ΟὨΪΥ ῥγα88 
{πεν Ὁ ἴῃ6 ἀοοίτίης (παῖ Πα ταυρῃς, θα μάνα τῃδπὶ δἢ ἜΧΘΠΊΡΪΘ οὗ 
ἷς ἰὼ ἢνῖ8 ἀδαίϊ, γεαάθειπὶησ (ἄδην (88 ἴζ 18 841) (σομι ἐλεὶγ υαὶπ σοπ- 
υεγδαίΐοπ ἰὴ ἠδ οἱοα ρμγεοῖοας ὑἱοοί ; (1 Ῥεῖ, 1, 18, 19.) ννβδγεδβ 
1Π γα 18 ἢοῖ ΔΩΥ (ἢΐηρ' ΤοΓα ενἀδηΐ (ἤδη (ἢὨαί (ἢδ δταδί (ἰδϑἱνὮ ἴὺ 
ὙΠ ἢ Πα ἀϊεὰ νν88 ἴο αἰοη6 "τ βἷηθ, δῃά ἴο εἜχεηρῖ ἃ8 ἔγοιηι ἴΠ6 
μυπϑθης τπαῖ ΟἿ ἱπίηυ 68 ἀεδεγνϑᾶ ; (δῖ, Ὠανὶπρ γμέ αἰοοῳ 
δἰη ὃν (δε ξαοτί τε ὁ ἐιϊπιδείβ, νγῈ ταῖβ;ϑνζ πᾶν σγεάεπιρίϊον ἑμτοιρὴ, ἠὶδ 
δίοοά, ἐνεῃ ἐδ ξοτε σέπεβα οὗ Οὐ δίηϑ, Οὐημᾶγα Ἡθῦ. 9, 26, 8 ; 
ἘρΒ.}, 7; δηὰ (ο|.},14. [1 15 ῃοῖ, ἴῃ ροίηϊ οὗ Δεῖ, ἔγμα ἴπαϊ νοῦ 
φηά δ'η μᾶνα θεθῃ 80 Θοπιρί θεν σοηονθὰ ἀπά δχίγραῖεα ΟΥ̓ 16 
Ομ γι διίδη γο σίου. [1 πιϑβῖ, τηόγθονογ, (8 δῃ δχοορίίοη ἴο (ἢ 6 
Ἰηϊεγργοίδιυη ἰὴ ᾳυοϑίϊο ΟὨ ἴΠ6 δοοῦα οὗ δτατωτηδίίοαὶ ΡΓΟρΡτΊο(Υ, 
δηά [6 πογηϊα ἰοφμοπαὶ, Ἑον τ ϊ8 δβεπιτηθηϊ 1 866 ποῖ ἢονν διιοῦ ἃ 
ἃ δ6Ώβε οϑὴ Ὧδε ἔΔΙΓΙΥ εἰϊο δὰ ἔγουι [88 ῬΟΓ8, 88 (ΠΟΥ͂ ΠΟΥ’ βίδηά. 
Κυΐηρεϊ [α8 ρίνεῃ ἣὐ ἐζαμηρίες οὗ αἴρειν ἴῃ ἴπε δεῆβα ψ ἢ ]ο}} μ6 
διδδί 8 ἴο 1ΐ, ἡϑιηοὶυ, ἰδὲ οὗ τοιλονίηρ᾽ "89 δηὰ εδσχίγραιρ νἱοα. 
Ημὰὶ {πὸ Ενδηρε δῖ τηεαμῖ ἴο Ἔχρσγεθϑ ἴδ βεῆ56, πα του ]ὰ γαῖθοῦ 
Βανε ετηρίογεὰ {ἰπὸ ἰθγπὶ καθαέρειν, ΝΥ ΟἿλ 18 νΕΓῪ ἔγοαυσηι]ν 80 υ86α 
Ὀγ {8 ΟἸαβδίςδ] υυτίεγβ. [τωμβῖ, {[πεγείογθ, ἤπα}}ν δοαυΐεβαα ἴῃ {86 
ϑδὶ ἸηςοΓργεϊαϊίοη δἰγοδὰν ἀοϊδιϊεὰ, το 195 δὺϊγν δυρροτίεα 
(ἀπιοηρ; οἰ μει5) Υ̓ [τωρθ, ἢδοκθμδη, Νοῖ. Ῥμ. Ρ. 3:.389. βηὰ (1 
8πὶ ργδιβθὰ τὸ 8.) Ὀγ (86 νϑιῪ Ἰεαγμεὰ δηά ἀουῖϊς γ᾽ εἰδ[εἰη, Ὑ} 0, 
αἴτεῦ ἐχρί αἰῃίηρ ἴμ6 ρἢ 890 85 δὴ δ υδίοῃ ἴο ἴδε δαογίβεΐωπι γε 5, ἀρὰ 

Ὁ 
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ςοηῆτγταΐης δηὰ ᾿᾿υδἰταϊδηρ .ἰ9 ροοί(ου ΟΥ̓ ΤΒῺΥ οὗὁὨ ἰΐ6 ΓΕΏ30Π6 
Ὀοΐογα υγροῦ, ἀπά ἔγοτ τοδὶ οὗ ἴΐιε ραδϑθροθ δῦονε δαάποθαά, ἴδιυι9 
οοποϊυίεβ, “ Τλαέ Ἰδτλὺ τν88 ἴο Ὀε νἱϊπουΐϊ διροῖ δῃὰ Ὀ]δγηϊβῇ ; 80 ἷϑ 
Ομείδει. (ἢ οὔτ. 9, 14.) Τλαὲ νν»ᾶδ ῃὑτονϊ ἀεὰ δἵ [ἢ μι] ο δχρθῆβε: ἐλὶϑ 
Οοὰ μιἱπιδο] ἐ φαῦς δὲ ἃ ρταϊυϊΐοιδ ργοδαηΐ, Ἔνε ἢ 8 ΟὟ Β0ὴ. 7036 
εαοτὶἤοες εἰρη βεὰ (Παϊ δ'η8 γεγο γεγο, διὰ ἰμαὶ αοὰ γχαοεϊνοά 
[86 δίῃπαῦ δαί ἰηἴο ΔνοΌΓ, ᾿ἶ δἱ ἰεδβεὶ {Π6ΓΘ ὙΤΕΓῈ ΣΘΔ] σερεηΐδηοο, 
δηὰ τεϊογπιδίίοη οὐ ἴῃ ρμαγί οἵ [ἴπὶ ἔοῦ σοῦ ἴΠ 6 οἰεγί ρ᾿ νγ89 
τηδήε, Βυῖ πον (8 ἤορθ νν88 Ὠεϊὰ οὐὔἱ ἰο αἰέ Ὀγ (δε Ὀ]οοά οὗ 
ΟἸσίοῖ, νῃο ρυγρεῖῃ ὥΌσλ αἷϊ δίῃ. ὅὸο 1 ϑαιῃ. 1δ, 26. Τῆι ἴῃ 
Ηεῦγτ. 10, 11. ἴἴ 19 βαϊἃ {πᾶὶ ὈῚῪ Οη6 βϑδογίβοθ (ῃγδί ρμεγίεοιεα (Π6 
ψἤοϊε γογκ. 866 4180 12,44. (νεῖ8.) ΦΔαϊκυῖ Ευῦεδη, ἴο]. 830, 4, 
(οεἰϊοὰ ὈΥ βεδοεῖίρε) [89 {Π6 [Ὁ]]οννρ᾽ ΝΕΙῪ δἰ γα δ ὌΧ ργθβδϑίοῃ : 
“« Μεβδίδβ ροσίαϊ (10) ρϑοςδίβ ᾿βγδεὶ αγυτη, τνῆογα ἰϊ οΔἢ ΟἾΪΥ το 
γοηιοῦοε ὃν ἐχρίαίϊοη. 80 680 Βοσοβοῃὶ ἢδθῦα, [0]. 48, ὦ. ΠΘΓΘ 
Οαΐη ἢ δά ΓΕ 8568 ἴἢ6 ΑἸ ρηϊγ. ϑΌΡΟΓΠα οἱ ἰπέσεσηα ἴι ρουίδϑ, 
δεὰ ρεοοαία ὨΟῺ τηθ8 ἴιι ροτίδ8, δμέ ἐΐοιι οαπεὲ ποί ἐτρίαίε απὰ αἀο αιοαν 
4ηἢ} εἶπε. 1 τουϑῖὶ ποῖ Ομχγὶῖ (0 τεργοῦβίε ἴΠπ οοπῆηρα ἰηἰεγργείβιϊοη οὗ 
κόσμος ὮΟΓΟ ΡΓΟρΡουηαρα ΌΥ͂ δοηηα σοτηπ)ϑηίδίογθ, γυὯο σοηβης ἰΐ ἴο 
ἴα ζεῖ οηἷγ; ὙὨΐϊοἢ ἰ8 αἱ ναγίδηοα Ὀοιἢ υὐἱτ ἢ τ[Π6 σομημλοη ἰηῖεγ- 
Ργείδιου δηὰ (παῖ ργοροβεὰ ὉγῪ Κυΐηοεῖ, 80 (ΣΌΪ οὔδεγναβ, παῖ 
Π6 τοΐδεγ 7ενν οἵ δὶ αρό (δῃαὰ 850 Ϊ]}οἤ, 85 δρρεέβδιβ ἔγοτῃη Μαίϊ. 
3, 9.) Βορεὰ δΔηὰ εχρεοϊοὰ (παῖ ἰἢ6 Μοδδοίδῃ ννου]ὰ υηΐίνθγε ἢν γοδίογο 
ἴγυα ῥἱδθῖγ διὰ σχεϊϊρίοη, δμὰ ἴπαὶ Οεπέξίες ννουϊά εἰῦγθου [ἢ 6 
δηοϊθηΐ γε] ρίοη οὗ (Π6 ὕενγβ, δῃὰ Ὀς (8 οοπ)οϊηοα τυ ἰἤμθτὶ 88 
Ρίουβ τνοβῃϊρρεῖβ οὗ ἀοά, ἴῃ οπ6 σοπιπιοὴ το, σίοι δοςἰείψ. ὅ8ε6 [86 
ποῖο οἡ ἴλικε 23,80. Μαῖί. 8, 11]. 

80--82. δεὲ 16 ποῖθ οἡ νϑῦ. 156. Καγὼ οὐκ 
ἤδειν αὐτὸν. ΜδῊΥ {πΠ|πκΚ (πδτ Φοῇη Πδἀά γϑαι θην 
866η 7655, Ὀυϊ ἢδά ηοΐ Κηονη ἢϊπὶ ἰο 6 1Π6 Μοϑϑβίδῆ. 
“ΤΓῊϊ8 Πᾶ8 Ὀθθὴ πουρσης ὈΥ 8οῖιβ (δ γ8 (δ ρὈ6}}} 
μοί ΡῬοΓΙδΟΙΥ σοηρϑίβίθηὶ ἢ ψ Πδὲ [ΚῸ δοηυδὶπίϑ 
18 σοηῃοογηϊηρ (ἢ6 σοπηραίίοη οὗὨ [Π6]γ [Δ η1}}165; δπά 
ΡΑγ  ου τὶν 1 δῦ 6 ἅγ ἰοϊὰ ἴῃ Μαίί. 8, 14. 
ψ ἤογα ψὰ ἤηά (Πδὲ Φοῆη, ψ ἤθη “968118 σϑπγθ ἴο 11}, 
ἴο Ὀ6 ἽῸ τη 681} γῪ ἀσθο! πο τῃ6 οἶοἪοο, δὰ 
ἔτθοϊὶγ δοκηον)οαροά (ῃ6 βιρογου υ οἵἉ {πς Ἰδιίογ. 
Βυὶί {Π6Γα 185 ὯῸ Δυϑυγα! νυ 1 βυρροδίηρ (14. {19 89 
ἴῃ σοῃβοαιθηςθ οὗ ψ αὶ [ἢ 6 Βαρίδῖ Κηθνν σοποοσηΐϊηρ, 
ΟἿΓ Οὐ ἦ8Β ῬΡΟΓΒΟΠ8] οἤμδγδοίεσ, ἢ18 ΒΌΡΟΓΙΟΣ τ ἰβάοτῃ 
δηᾷ β8δηοιγ. Νὰν, Βα τηῖρξ να Κπονη διγί θοῦ, 
{πα Π6 ψ)88 ἃ δ τι ἐμ δΔηα ὨΙΖΉΪΥ Ποπουγοά οὗ αοά, 
δη4 γεοῖ ηοΐ Ὦᾶνα ΚΏΟΨΏ, ΟΥ δνθῇ βυβροοῖσά, τ[Παἰ Πα 
ψγ85 [6 Μεβϑβιδῇ {1} (ἢ6 ἀδβεθηΐ οἵ ἰῃς Ηοΐγ ΟΠοϑί 
δῦ ἢ15 Ὀαρίδη, 41} {Π|ὰὲ 15 ΔΗΓηθαἀ ἢθιο 15, (παῖ, 
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1111 {118 ον άθῆσα ψὰ8 ρίνθῃ ἢϊ]πΊ, ἢ6 ἀϊά ἠοῖ Κηον 
1] ἴο 06 {πΠ6 Μοββίδῃ. ((δαιρῦ611.) ΟἸγγϑβϑοβίοπι 
δη οὐἤοτβ ἀδίθσπιηηθ {Π6 86η86 ἰο Ὀ6, “ ἢἤδςδ νν88 
ηοΐ Ὀείοσθ Κηονῃ ἴο τη8Ὲ ὃψ γάσθ, οὐ ρϑυβοῃδ ν᾿" 
ΒΥ ἰῃθ56 ψογάβ Φοϊη ἱπαιοδίθα {πᾶ ἢΘ ἀο68 ποῖ 
ὑγίηρ ἔογναγαὰ [818 16 ΒΕ ΠΟΥ σΟΠσΟΓπηρ (ἢ τ]βὲ ἴτοπ 
διιᾶπ σοηηδοίΐοη οὐ ἔτι ἀβῃρ, θυ ἔτοπι αἰνίηθ 
τενοἰδίίοη. ἼΠΘΓΘ ΤΊΔῪ 86 θη), Ἰηἀ664, ἴο Ὀ6 ἃ ἀ15- 
ΟΓΘΡΔΏΟΥ δαίψθοῃ [6 Ὀγθϑοπῦ ραββαρα δηᾶ (ῃδί οὗ 
Μεῖίι. 8,14. ψῇογο Φοῇη 195 8414 ἴο πᾶν τϑἤμιβοα ίο 
ὈάΡΌΖε (Ὠγίβέ, ἀουέ1689 θθσδιι86 ἢ6 Κηθν Πϊπὶίο 
ΡῈ {Π|ὲ Μεββϑίδῃ. βΒιιΐ {6 ἀππῆουν ἴῃ (Πδὲ ρᾶββασθ 
15 Γοιῃονοά, [ἢ ψ βΒᾳρροβε {πὲ (Ἰγῖδὶ Πδα ἢΕ]ὰ γὸ- 
᾿σίουβ σοαηνοιβϑαίίοη ψ ΨΦοἢη, ῥγονίουβὶν ἰοὸ ἢ14 
δοίηρ ἴο πῖπὶ ἴο Ὀ6 Ραρί]Ζε. ΤΤ6 Ἐνδηρο! ϑέ 
{Πογοίοσγα γοαΐθβ γον δὶ ἴῃ νογ. 8928. ἢ6 Ἔχρσθβ868 
ἸΏΟΓΘ αέ ἰαγδο ; πδηοΐν, (πδ΄ ἢ6 δα οἡ {8 οσοδϑβίοῃ 
οἵ πᾶὲ θαμίϊ8πι ἰδαγπΐῦ τπδὲ «6508 ψὰ5 {Π6 Μοββιδῇ.. 
Εὸτ ἤθη Φοδη ἴοοΚ ἀροη ἴηι {Π6 οἤοα οὗἉ θαρ(!Ζίηρ, 
86 αϊά [Ὁ ΟὨΪΥ ἔογ {Π6 ῬύΓροβα οὗ δα οη ϑῃϊηρ' (ἢ 6 
πεν (Πδὲ {Π| Μαββιδῆ ψὰϑ δ Ὠδηά, θυῦ τοὴο 1ῃ6 
Θβ51 8 88 ἰο θ6, 858 {π6π πη Κηόνη ἴο ἢ. ΤῊ 5 

Πονονοσ (οάἄ γονοϑαϊθά ἰο ἢ ἤθη ἢθ ψγ88 ὈΔΡΕΖίηρ 
ο8085. δ66 Κυΐη. οἡ Μαεαίϊ. 8, 18. 

82. καὶ ἐμαρτύρησεν --- αὐτὸν. Φοἢη, ἴῈ 5668, 
Ρογεεϊνοά ἔγοιῃ [ἢ6 ἀϊβοουγθοβ οὗ «6803, [Πδί ἢ6 88 
ἃ Ιηοϑ ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΏΔΓΥ ὈῬΘΙΒΟΠΔΡῸ; 88 ΔΡΡΘΔΓΒ ἔγοπὶ 
Μαῖι. 8, 14; δῃὰ 80 ρυθδι! Υ ψὰϑ πὸ ἂρ!δίοα ἢ 
τη, [πὶ ἢ6 β)ὰνν (Π6 ΗΟΙΪΥ βϑΡ:ΓΙ [ἢ ΒυπΊθο 1 ἤρια, 
8ἃ8 1 6 γθ, ἀθβοοηα ἀροη ἢ. (Βοβθηπ,.) 8.666 ἐῃ8 

πὶ ΤῊΐδ ννᾶ8 νΕΥῪ βυΓριϊδίπρ;, οοηϑί ἀογῖηρ; ὮΟΥ ὩΘΑΥΪΥ γοϊδίοα (ἢν 
Ὁ ἴο σδοὺ οἴμοσ, δηὰ ἢονν σθαι Κα Ὁ]6 ἴἢ6 οοπῃοοριίοη δηά δἰγίἢ 
οἵ Βοιἃ οὗ (πὶ πδὰ ὈδεΏ, 848 νυνὶ! 88 συαί ἔγεφιδηῖ Ἰηζουνίαννβ {ΠῸΥῪ 
τσ πᾶν Παὰ αἵ {πε γϑαιὴν ἔδαδί8 αἵ ΨΦεγυβαίθη. ᾿ΓΒΟΓΟ δαθηι9 ἴ0 
αν Ὀδεη ἃ μαι σαΐαῦ παηὰ οὗὁἨἁ ρτονίἀδηοα ἴῃ ἴΠπ18 ργανεμείηρ; (μας 
δοαυαϊπίδηοσε (δὲ πιρἢς ΟἰἤοΓννδα πᾶν στον ὉΡ ἴο Δ ᾿πΕ ΏΒΟΥ 
δῃα ΘΠ ΔΘ Ώ6859 Οὗ ἐγ επάβῃϊν νι ΐοι, ἱῃ [ἢ 6 Ἔγ68 οὗ ἃ ρτχολιάϊοοά απά 
οοηϑοσίουβ του], τωϊρϊ ἤᾶνα γοηάδεγεα Φο ἢ 5 ἰϑϑιϊ τον ἴο ΟὨχίδὲ 
βοιηδίῃιηρ; δυβρεοίεα, [1 18 ρῥγοῦδοϊθ ἱὑμαῖ οὶ Ζδοῃαγίαβ δηὰ 
ΕἸ ΖαὈοιἢ ἀἰοὰ τυ 116 ΦοΏη τϑᾶ8 νοσῪ γουηρ;, δηὰᾶ ἴΠδη 6 γηϊρῆί βοοῦ 
ἔοσμεῖ 2εϑυ5, (Ὠουρλ 6 Δα δβϑη ἢΐπι ἴῃ ἢ ΐ8 Ἰηίληου. (Ὠοαάγ.) 
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ποία οη Μαῖϊῖ. 8:16. ΤΠα βοηΐθησθ ἰ8 {πι9 ρδγ8- 
Ῥἤγαβθα ὈὉγ Καυΐηοοϊὶ, ““ ΜΙΠῚ Ῥαγϑι8551581Π|0πὶ ογαΐ, ἃ 
Ὧδθο δάιηϑθηιϊηυϑ οἰ), Π|6 60 ρΡ80 ἰθπρογα 41}0 
ψυάετοβ ἢυπλῖηὶ πη ρογειη, Μοββίδπ) 6886 σΟρΉ]- 
τ(ὕγὰπ|, οἱ Φθϑιη, στ ἃ τη6 ἱπηπηογρογοίισ ἢι ΠΉ1η] 
Μεββίδιῃ οϑ86 σορῃονὶ, [6ῖ185 ἀδοϊαγανιξ θὰπὶ 6886 
Μεββιδπ." {42Ζοϊη Κηθν (ἢ 5, (σοηςπι68 Κιιποοϊὶ,) 
ἔτοτη {πΠ6 ὭθοκΚ δηά οσπϑογῇι ογιὰ46 ἀηα σοηϑίδποΥ 
ψῃϊοῦ τϑγκοὰ (6 σῃδγαςῖοσ οὗ 6808, [ἢ 6 ΘΧ θογδησὸ 
οὗ. Πρανθηὶ ψιβάοπιὶ ΨὨϊοΐ α15}16α ἔγοπι 18. 1105; 
8η 4 νψγ͵8 {γι} ποσί Υ οὗ [Π|Ὸ Μοββίδῇ. 

,. 838. οὗτός ἐστίν ὁ βαπτίξδων. Τα ἴοτιηυϊα βαπτίξειν 
ἐν πνεύματι ἁγίῳ 18 ἢριιγαῖίνοῖὶν μὰς Ὸγ ““ἴο σοηΐογ 
ΔΘ ΠΥ Οἢ, οὐ ρον ρστθ ομθ ψ 
ΠοάνΘηΪΥ 84 1}. 866 16 ποία οἡ Μαῖίί. 8, 11. 

84. μεμαρτύρηκα. 1 Ὦδνα [Π}8 όΓΏ6 τϑοοια, ἱ. 6. 
Ϊ Ἃο ὈθαῚ τοοοσά. Τῇ ῥγοίδθγιϊθ 18. ἤθγθ ρυΐ ἔογ {Π6 
Ῥιδβθηΐ, αἰτοῦ (ἢ ΗΠ ΘΌΓΘ ΠηΔΠΠΘΓ. δὰ 
. 86. ἴδε ὃ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. ΨΦοΠη [Ππ8 ΓΘΟοΟΙΠπΙΘ 9 
6518 ἴο {π6 ποίίςα οὗ ἢ]5 ἀ! οἰ Ρ]65. Κυΐποορὶ {πη Κα 
1 ργόθάθ 16 {Π81 Φοίνη δήἀθὰ πηοῦα ψογάβ, ψηϊο τη 6 
Ἐνδηρο 8 88 οπμι{6α ἴο τηρηζίοῃ ; θα {{1]8 18 ἸΏΘΤΟ 
ΒρΡΘοι]δίϊοη.. 

᾿ 89. τι ϑητεῖτε, ναὶ 5661. γε ὃ ψηδὺ 18 ὙΟΙΓ Ψ]Βἢ 9. 
681:15 δάἀάγοβϑθϑ (ἢ 686 ἐὐαεν ἴο {π6πὶ νι Πα ἰη- 
ἰβηίίοη οἵ σοπῆγιηϊηρ {Π6πὶ ψἹ1 ἃ μοοα ΠΟρο, [658 
1Π6 ββοι!ὰ ὑ]υ8ῃ δηά δεβιίαῖθ. (οβ.) οὖσ, 88 
Τα γτ8 οὔϑογνοϑ, ἵνα διὰ τῆς ἐρωτήσεως οἰκειώσηται 
τούτους, καὶ παράσχῃ θαῤῥεῖν, εἰκὸς γὰρ, αὐτοὺς ἐρυθριᾶν 
ἔτι καὶ ἀγωνιᾷν, ὡς ἀγνῶτας. ᾳῳ 

89. ποῦ μένεις" ὙΠ6 ψοτὰ μένειν 5ἰρη 68 ρΈΠΟΓΑΙΥ 
ἨΙαΉΘΥ, ἐο αιυοίΐ, ΔῊ 18 υιδρ6α οἰ{ΠῸῚ οἵδ ιαεαά ὨΔΌ118- 
[ἰ0Π ΟΓ ἃ ἐοάσὶηρ., ἃ8 ὮΘΓΟ δῃηῇ ἴὴ [ΔΚ 19, 5. 24, 29. 
ΑςἰΒ 18, 8, 21. ΤῊ!8 86η86 15 ἔγθαυθηῦ 1η 1Π6 δορί. ; 
ΠΟΓ 15 [Ὁ πηκποόνη 10 {ἢ6 ΟἸαββιςαὶ ψ σι το ΓΒ ; ἃ5 Γμιοίδῃ 
ῷ, 87. Ἡοτ. δαί. ὅ, 87. (εἰ Ὀγ νΥεί8.) [πη Μεα- 
ΤΩΠΓΓΑΓΙΙ ΠῚ 14551 ἀθῖ 46 υγῦ6 πα ηθηλι15. δθ6 50ἢ]. [6χ. 
αηὰ Ἰ)οαατγαρο. ἘΠ γπ 5 ΓΟ Δ ΓΚ8, [παι ὈῪ (8}}- 
ἴηρ {6511 διδάσκαλε (Π6γΥ Ρ]ΔΙΏΪΥ ηἰἰπηὰῖ6 [Π6 ΡὲΓ- 
Ροβα οὗ {Πεῖὶς νἱδιξ ; δηά ὈΥ 1Π6 ποῦ μένεις [6 0 
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8 188} (0 Πᾶν6 βοπια ργὶναίθ ἀπά τη οιτυρίοα σθη- 
νοῦ86 ΨῈ ἢ πη. ὍΤΉΘΥ ἀοβίγοα (ϑὰγ5 1,406) ἴο ὃ6 
ἀἴ8010165 ἐπέουϊογὶς αὐπιϊδοϊοπὶδ, δα ἴο 06 ᾿πβἰγυςοίοα 
ἸΏΟΓΘ ῬΘΓίδουΥ ἴῃ ἐῃ6 ργοαΐὶ ἀοοίγίπθ8 ψῃ σῇ ἰῃθη 
ὈσΟΟΡΙΘα {Π6 δἰξοπίίοη οὗ {π6 τοβδοίηρ ρᾶγὶ οὗ {116 
ἴον8. 866 ΠΓΙρΡΙΝ, ἀρ. ΕἸ5]6ν. ᾿ 
. 40. ἔρχεσθε καὶ ἴδετε. ὅ66 νογ. 47,11, δ4. Αρος. 
θ, 4. Ῥ58. 47, 9. ὩΣ. 5. 66, δ. δΣπνν.. ΤῊ] 
5 ἃ ἠογπιμία (8γ8 ΤΑρῃιοοί) ἔγααιθηῦ διθοηρ {Π6 
ἘΑΌΒΙΠΙο4] ψγιίθγβ,. ἴθ [ΠΟῪ τοαυΐγα βιηρυϊαγ. δί- 
ἰθητ0η ἴο ΔΗΥ (ἰϊηρσ οὗ τηοπιϑθηΐ, ἡ 16) ΓΘΟΊΠ ΓΕΒ 
ΧΡ δηδίοη, ὅσ. Ἐχαπιρίοβ οὐ {Π18 ἅτ σίνθῃ Ὀγ 
 οἰβϑίθιη. δὅοὸ {6 Ηθῦν. ΤΙΝ ΝΠ. [0 τὴδν ἤ616, 
ἢονονογ, μ6 ἰδίκθῃ ἴῃ [ἢ6 Ρῃγϑβίοδὶ 86η86, δηά Κι ἢγ- 
ΤῊ] 5 Οὔβογνοβ {πὰϊ Π6 ἀοοβ ποί {61 {θη σύσσημα 
τῆς οἰκίας, (αηἀ 1 [118 ΔἀΓ688,) θΘοδιι86 ἢ6 νψ ]8Πη68 
ποι ἰο ἕο! ον ἢ}, {πᾶ {Π6Υ τσ δοαῦϊγα ργθδίογ 
σοηῇαθδῃοςθ. ! " ΕΣ 

40. καὶ παρ' αὐτώ ἔμειναν. ζ7681.5 ἀουθί685 βρθηΐ 
1Π6 ταβί οἵ [6 ἄδυ ἴῃ ἰϑδοιίηρ {Π6 πὶ. δια {ἢ ν {Π6η 
(43 ΔρρθδΓ8 ἔγοπι νϑσγ. 41.) δεκηον) εάρεα ἢϊπη ἃ5 (ἢ6 
Μαββίδῃ ; ̓πβοπιιοἢ (Πδὲ ἰδανίηρ (Π6 βοῖιοοὶ οἵ ΨΦοῇπ, 
1Π6Υ σοτηπηι 6 {Π6πηηβοῖνοβ το (ἢ γ181᾿8 15 ΓΟΓΙΟΉΒ8, 
δηα θϑοδπιθ ἢ18 σοηιρδηΐοηϑ, {Ππουρ ἢ {6 Υ γα μοί 
γοί σοῃβίδης!Υ αἰεπάδηϊς οἡ ἢΐϊη. ὅε6 Μαίϊ. 4, 18. 
(Κυϊη.) 
᾿ 42, εὑρίσκει----τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον. ΟΥγΉΠΠ1ὰ5 δηά 
ΤΑῦρο, ᾿Π]]οΙουΒ᾽γ, 1Π1ΠΚ, ἰᾶγ ἃ βίγαβϑ Ὀροη ἤδιον. 
Εον αἰιμουρσῇ ἴδιος ῬΓΟΡΟΙΥ 5]ρη1ῆθβ οὐὐη, γεΐ 1 
οἰΐϑῃ, ἃ5 ἤθι'6, ΠΏ θδῃ8 ΠΟ 1ΏΟΓΘ (ἤδη αὐτοῦ, ἠϊδ᾽; δηα 
Ὀγ ἰπ6 ΑἸοχδηαγδη 1ηἰοργθίθιβ 15 υϑοὰ ἴο ἜΧρΓΘ88 
{η6 Ηφρτγ. βυχ ἢ. [ἡ (18 10 οἴζδηῃ σσσυτβ 1 δέ. 
Ῥαυ]} 5 ΕΡΙ51168. ! 

42, εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν. Τῇ ἰοβυϊπηοην οὗ 
Φομη [Π6 Βαρε5ὲ δηἀ {16 σοπνογβδίοη οὗ «65118 }1π|- 
861 δά, 11 β8θϑιῇβ, σοιηρίοῖοὶν σοηνιηοοθὰ Απάγον 
{π81 9688 ν48 ἴΠ6 Μαϑβϑβίδῇ. 
. 43. καὶ ἤγαγεν αὐτὸν π. τ. Ἷ. ὅ66 Ηδηχποπα 8ρ. 
Ἐ]5]6νυ. : 

41--48. ΤἼ15 Ππαγγαίίοῃ ΠΠΔΥ δθθηι δὶ νϑιδησα {ἢ 
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Μαῖίί. 4, 18. 8664. δηά 1|Κκὸ ὅ, 1. 5666.; δυΐ, 1ῃ 
αοῖ, ἴπθγα 15 ὯὩ0 ἀϊβογαρδησυ. Εοσ νῃδὶ ΨΦο η γσοϊαίθδ 
ΠΑρρθηβά δῖ αυϊς ἀἰβδγθηΐ ἰἰπ68 (ο ψἢδὶ Μεαιίθον 
8η6 [αὐκ6 τοοοσὰ. Απάσγον Ὀγουρσὰξ ἢ15 Ὀγοίδοσ 
διπιοη [0 6888 ἱπ ὕμάδα ; ἴογ οὐ (16 ἰο ονιηρ ἀδΥ 
768ὺ9 ἀερατίοα ᾿ἰῃηίο Θαξέθο. (νος 44.) Βυΐ “65ὺ8 
σϑ]]οα ϑοι 43 6 νγα8 ψαϊκίηρ ὈΥ (Π6 868 οἵ (411|66. 
(Μαῖι. 4, 18. οοπιραγτοά ψῇ [Κα ὅδ.) ὙΏρη «68ιι8 
οδ] ]εἃ Απάᾶγον δπὰ διπιοη, Φομη ἢδΔα θθθῃ δἰγοδάυν 
{σον ἰηἴο ργίϑοη. (Μαίί. 4. 12, 18. ΜαδγκῚ, 14, 
10.) Βυϊΐ αἴϊοσς [Π6 βδίοσυ ἴσα παιγαίθά ὃὈγ “9.οΠη, 
ο805 ἀοραγίοα ἔγοπι υἀ6α πηΐο (14}1|66 (νοσγ. 44) 
δηά ἔγοιῃ (ὐ411166 τοίυτηποά ἰο Φογιβαίθ, ἢ ογάογ ἰὸ 
σοἰθογαίθ {Π6 ραβϑονογ (οἷ. 2, 13.) ψ ἢ }}|6 Φοῖη ψ 88 
γοῦ αἰΐνε δη4 ἰθδοίηρ ψ] Ποὺ ταοϊ βϑίβδίοη. (οἷ, 8, 
24.) ἯἭὌἢὋ τπῆᾶὺ {Ππογοίοσο βυρροβα (δὶ Αηᾶγον, 
Ῥροίογ, δῃά βοπιθ οἴποζγβϑ, ἴογ ἃ {1Ππ σοηϊ πυρά πο 
{(Π6 1ηϑίγιοσίίοη οὗ 6808, θὰ Θχογοϊβθα (ἴοσ ἃ ᾿ἰν6}}- 
Ἰιοοά) {ποεῖν ἰγδάβ οἵ ἤβῃϊηρ; δηὰ ψὰβ ἢοΐὶ {1}} {Π6Ὺ 
μά θθθη εἰργοϑοῖψ δηὰ [ογηΊ ν οαἰοά, (μΠδὶ {μον 
δίζθπαρά οἡ ἢϊπὶ ἃ8 ἢ 8 σοπϑίδηϊ ΠΟΙ ΡΔηοη8. ἤθη 
ΟἸὨ γιϑέ 1π|ροϑ88 ΟἹ διηοη ἃ ΠΘῸ ΒΌΓΠΘΠΊΙΒ, ΠΔΙΊΕΪΥ 
ΝῸ9 Κηφάς," οίον (τος), 6 βῆθνν8 (πὲ ἢ6 ἰ8 ροῦ- 
ἔβου !γΥ ψ16}}] δοφυδιηιθα 10} 18 ἀἸβροδέίοη δπὰ τδῃ- 
Π6Γ8. (Εο5.) 

Ὦ ΤἬο56 ψοσάϑ, ιυλιρὴ ἐδ ὧν ἱπέεγρτείαίϊοη ἃ δίοπε, ἀτ τ6 τγογάδ οὗ 
{0:6 ᾿ἰδέοτίαν,, Δηα ποὶ οὐγ Ζογὰ. ὟΝε οὐρῆϊ ἴο σοπϑίαογ (ῃδὲ 1 8 
Ἐνδηρο δῖ νυγοῖο ἢ18 σο8ρ6ὶ] ἴῃ ἃ Οτοοίδη οἱἵΐγ οὗ Αϑία Μίηοσγ, δηὰ, 
ἔον (18 γϑᾶϑοη, νγὰ8 [(Ὧ6 ΙΏΟΓΘ ΟΔΓΘΙΙΪ ἰὼ ἰγδηδὶδία ἰηΐο αγεεῖς ἴα 
Ηεῦγον οὐ μα] ἀθβ πϑλθβ, ρίνϑη ογ ἃ βρεοίδὶ ριγροδε τυπεγοοῦ {πεν 
γγ6Γ Ὄχυργεϑϑῖνθ ΠΟΙ τνὰ8 (ἢ6 ρταδίθυ γεββοῇ ἴοσ αἀοίϊηῃρ 80 ἴῃ ἴΠπ6 
ἔννο ο8865 ὁσουττίηρ [ῃ (ἢἷδ δηα τῆς ργοοοάϊηρ, νεῖβθ, 88 (ἢ αγϑεὶς 
ΠΔΏ168 ΘΓ ὈδοοΙη ἔϑτηΣ }1Υ το ἰἢ6 Αϑβἰαιΐο σοηνογίβ, τυ ογὸ ὨὩἢ- 
δοηυδίηϊοα τυ] τὴ6 ΟΥεπ8] παηλθβ, Τὴδ δδογεὰ τυγίίεγ Πδὰ ἃ ἵἴνψο» 
ἴο]ὰ νίονν ἱπ ἰϊ ; Βγϑί, ἴο ὀχρίδίη {π6 ἱπηροσί οὗ [8 ἤδηη6 ; δοσοηάῖγ, 
ἴο ρῥγανθηΐ ἢΐβ γεδάθγβ ἔγοτῃ τιϊϑίακίηρ (Π6 ρεσβοῦϑ βρόκδθη οἵ. ὍΠΟΥ 
411} Κηδνν ννῆο, 85 νν6}} 858 ννῃαϊ ννὰ8 πηεδηῖϊ ΌὉγ Χριςτὸς ; Ὀυϊ ποί Ὀγ [Π6 
Ηεῦτενν οτὰ Μεδειαη. [Ιἢ Κα τοῦ {ΠΥ Κηονν γ80 νναϑ8 δ! δα 
Ῥεῖΐογ, Ὀαϊ τορι νΟΓῪ ΓΈ ἢν ταϊδῖακα Οαρθαβ ΓῸΓ ϑοῦιθ Οἴβαὺ βεὲῖ- 
δ0ῃ, ΘΠ ἃ δἰ η βοδηΐ ὩδΙὴ6 νγὰ8 βρίνθη ἴο ἃ τΏΒΏ Οὗ ννοδῃ, ἱΐ 
νν88 Ουδίοτηδευ ἰο ἰΓαηϑίδίθ ἴῃ 6 ἤδη) ὑνῇθῃ ἢ6 ΟΥὁἩ 8186 ὕ)ἷαϑ ϑρόΚϑῃ οὗ 
ἦι) ἃ ἀϊβεγεηΐ ἴοσιθ. Ὑῆυ9, ΤΠΟΙ.Δ8 νγὰ9 ἰη αγεοῖ Ὠιάγιϑ; δῃά 
ΤΑΌΣΠα νν88 θόογοαϑ, ((αιρὈε]!.) 
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44.. ἀκολούθει μοι. Α σοιηηοι ἔογη οἷ ᾿ῃν 8.101, 
ψ ΒΙΟἢ ΠΏΡ]1Ι6α ῬΓΟΡΟΣΥ δὴ δρδηαοππιθηΐ οἵ ποπθ 
δηἃ (δεν, δηα δἰίεπάδησα οἡ «96809. Υοί (Ὦγγ5808- 
(οπι, Ογεῖ!, [,Δ1ρ6, 8Δηἃ ΟΥΠ6ΓΒ, Β66 Κ ΘΓ ἃ ΙΏΟΓΕ 80» 
{π|6 δηα τηγϑίϊοδὶ 5686; 4. 4. ““ΕΌΪΙΟΝ ΤΥ ἀοο- 
ΟΥ]68, ᾿πηδΐ6 ΠΥ ΘΧΔΙΠΊΡΪΘ.᾿᾽" : 

Υεῦ ἴῃ {Π6 ργϑδονέ Ῥαβδᾶρα 1{ Β66118 ἴο ΠΙ68η ΠΟ 
ΠΟΤ ἰμδη δεοοηιθ πιῃ αἰοϊρίεθ,. ΤὮΘ ρΡῇγαβ νγἃ8 
ποί υρκπονη ἰο (6 ἀγροῖς ΡΠ ΙΪ]ΟϑορἤΘΓΘ: ΟΧ ργ. 
δοογαίθϑ ἃρ. [,δογί. 2, 48. (οοἀ Ὀγ 1,Δρ6) {Π8 
δά άγθββοθ Χϑηορῆ. ἔπου τοίνυν καὶ μάνθανε. 

46. εὑρίσκει ᾧ. τὸν Ναθαναὴλ. ΝαΑΙΠΔΏ8Δ6] νγ88 ἃ 
(αἰ δδη Ροσῃ δὲ (πᾶ. δ 18 ηυπιρογοὰ νι [Π6 
ΑΡροβί!68β ἴῃ ΨΦοῆῃ 21, 2. δῃὰ 18 βιιρροββά (ηοΐ ᾿πρτο- 
ΒΔ ὈΌΪγ) ἰο θ6 [16 βαπθ ψ τ ἢ Βαγίμοϊοιηθν πιδηϊοηθᾶ 
μγ Μαίίῃον :- βίηςθ, ἴῃ {Π6 ἢγβί ρίδοθ, 411 {Π6 σϑϑί οὗ 
Ψο] νη ̓8 [Ὁ] ον δ᾽ 8 τηοπίοημθα ἴῃ [Π6 σΠΑρΡίοσ ΘΓ 
τοορίνοα ἱπίο {πΠ6 πιυδοῦ οὗἁ {Π6 δροϑβϑί]6β; ΦαΪγν, 
5ίησα 2011 ἢ. ὙΏΘΓΘ τη 868 τηθηςοη οἵ Βαγί ΠΟΙ ΟΠ ον. 
ὯΟΓ {Π6 τγοϑὲ οὗ (Π6 Ενδηρο 8185 οὐὗἨ Νδίμδηδεὶ ; 86] γυ, 
βίης [μΚ6, 6, 14, 1 ἢ]58 σδίδίορσιια οὗ ἰπ6 Αροϑί168, 
ρΡυΐβ Βασι ποϊοιηον δίϊογ Ρἢ1ΠΡ, ἢ ψ ἤοτῃ ΝΑΙΠδηδ6} 
ψ8 σοηνογίοα ; δηά, ἤπαϊ νυ, βίης Βαγέλοίοπιοιυ, ἰ. 6. 
800 οὗ ὍΦΠ Μὰ8 Ὠοΐ ἃ ὈΓΟΡΟΓ ὩΔη16. 66 {Π6 ποία 
οη Μεῖίϊ. 10, 8. δὰ ἃ Πιββογίδίιοη Ὄχργθβϑϑὶυ οὐ {ἢ} 18 
8] 6οί, Ὀγ “4. Βορογ Πυδοϊ, 1619. 

47. ἐκ Ναξβαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; 1. 6. τίνα 
ἀγαθὸν. [1ἰ βοοιηρά [1{{|Δ ρτοραθῖα ἰο Ναίμδηδοὶ (Πδὲ 
ἃ ροοά πιαΉ, ταῦ ἢ 1688 ἃ »γορὴἠδεέ, ἀῃα ᾿ραϑί οὗ 81} (ῃ6 

668ἰαἦ,, οου]ὰ οσοηα ουΐ οὗ ΟἼ411|66, 85{1}} 1658 ΝαΑΖᾶ- 
τοί, ψῃῖο ψὰ8 Ρυΐ ἃ Σηθδῃ σΟΙΠΕΓΥ ἴον ; Δηα {6 
ΝΙΑΖΑΓΘΠ65, ὩΔΥ ἰηἀ 664 8]1 (Π6 (8116 8η8, ψεγα ἢΠεά 
ἴῃ πὸ [1{{|Δ οσοπἰοιαρέ ὈΥ {π6 2685; (ἢ6 οσδιι86 ἴοσ 
ὙΠΟ ἢ τΔΥ Ὀ6 δειγιυζοα ἰο {ΠΕ6ῚΡ 6 ηρ᾽ ἃ ΠΗΙΧΟα ΓᾶοΘ, 
ΡΑΓΕΥ οἵἨ ρϑηι1]6 οτἱρίη, δηά σοηίδιηϊηαίοα νἱτῃ 
ΠΙΔΠΥ νὶοθϑ8. ΠΟΥ Ψψ6γῈ σϑοκοηρα Ὀοουΐβϑ δηά 
βδιίυριά, ανθὴὰ ὁ 8 γζονοσῃ. Τῆυϑ (6 Ηρῦτγον 
ΓΙ ΝᾺ ψγὰ8 Θαυϊναϊοπὶ ὁ {πΠ6 [1,Αἰἰη δαγ ἄμ. 
Νο ψομάδν (θη {πα 10 βῃου]4 αν ρτοάυσθά 0 
Βοοά ρῥτορῃρίϑ οὐ ἰθδοίθῖβ, Ηθησθ ἴῃ οἷ. 7, ΥΟΓ. 
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ὅθ, ἰἴἴ 19. εαἰά,, “Νο ρῥγορῃοῖ. 88 δγίβεῃ ἔγουι 
Ο11|66.᾽ ὅδ66 ἢ γυ8. δηά ΗΠ ΔΟΚΒρδῃ. 

47. ἔρχου καὶ ἴδε. Α ἴοτγπιυΐα ἰουπα οσσυτγίηρ᾽ ΠΟ 
ΑΝ Θγο πη ϑδογρίαυγο, Ἔοχοθρί ἴῃ 81. Φοδη, θυῖ ἔγθαιθπὲ 

ἴῃ. {Π6 ΒΑΡ ηΙ αὶ] ψτιῖθτβ, ΠΟ 86 1 ψῆδη, προῆ ἃ 
ἀοιυθεδι! ἀἰθρυταίίοη θοῖηρ' γαϊβθα, 8ηΟ ΘΓ ΠΟΠΊ6Β ὕὉ 
πη ἀρόϊαϊεβ {π6 {πὶηρ οἤαίο 5μο. ϑουηγοίπηδβ [ἰ 15 
1564 δἱ {π6 σοιηπηθησοπιθηΐ οὗ ἃ πον Ππαγγαίοη, 30}- 
26οῖς ΟΥ̓ :ῬΑΓΆρΤΑΡΙ,, δηα ἢ48 ΠῚ {|6 ποσὰ ἔογος τῆδη 
Ν. Β. (ϑομοορίῖρεη.) 8,866 αἷἰ8δο Βιχίογεβ 1,οχ. ΤΆ] η). 
ἤττνο {πα ᾿πυροτί οὗἉ{Π6 ἴογπιι]8 15, ““ Ψπᾶάρα ἔοῦ χοῦ 
561: βθοίησ 15 6] ον ηρ, δηὰ σοηνογβαίϊοη 18 ΠΟΤ 
1ΠΔηῃ Ποαγϑαν. 

48. ἴδε ἁληθώς ᾿Ισραηλίτης, ποί 81} {πΠ6 ροβίοΓν οὗ 
ΖΔ. ᾶἃγ ψογίῃυ οἵ πϊ πᾶπι6, θιι (ἢο086 οἢ]ν Ψῇο 
σἄγτΥ ΜΠ (ἤθ {(Π6 ΡγΟΌΠΥ οὗ Φᾶοοῦ. οῃι. 9, 6. 
(ατοί.) ᾿Αληθῶς 5 Ρυΐ ἔογ ἀληθής. 866 αἰβο Εοηι. 
β, 48 ἀπὰ 490. ὅο {Πἢοδ6 ἃγΓ6 Ἵδ]]ϑά “"ϑοηδ οἔὐ' “ὄγα- 
μαπι,᾿ ψἢο ψαἱκ 'η ἢ15. ἐοοίβίαρβ. (οηι. 4, 12.) [ε 
ΨΆ5 ΤΏΟΓΘ (545 1,106) ἴο 6 σδἰ δα 25»αοἰϊέοα ἰῃΔη 
«ἀδγαλαριῖῖοδ. 
.. 48. ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. ἼΠοΓΘ 18 8 γαίδγθησα ἴο 
1η6 ψογάβ8 ργοποιυησοα σγοϑρϑοίηρ Ψψ4οοὸῦ ἴῃ αθη. 
Ω5, 27. Τπι59 τπΠ6 Ηρῦγ. Ὁ Σ ὉΝ ν ἢ ἢ 18 Γοπἀογοὰ 
Ὀγ {86 ὅερί. ἄπλαστος, Υ Αφυα ἄπλους, ΤΠ 6χὲ 
Ὀτγεβϑϑίοη ἀθηοίοβ πα 5860] 6α ̓ ηορτν, 5 Πρ] ον, 
ὈΔηΔΟΌΓ, ἃ Πἃ ΒιΠΘΘΥΥ τἰοινάγ8. πη6η, αἰ τππἰοϊσηοα 
ΠῚ τον ᾶγα8 σοα. ]1,αρ6 Π6ΓΘ 8 ρρό865 ἃ ἐϊέοξε5. 
ἴον (θᾶγβ ἢ6) πορϑίιοηβ οὐὁ {ῃϊ]8 ΚΙπά ἰηνοῖνα [86 
σοηίγαγυ ἢ 

490. πρὸ----εἶδον σε, ἴσαιυ ἐἦδ6 μηάον ἐδ 5-ἔγθ6 : ἔτοτα 
ψ Πθηζα [5865 ΡὮΏΠΠΠΡ δι] ς41|6α Ναίμδηδεὶ.  οβεπ. 
οοπ)θοίυγΓοβ {παῖ Ναίηδηπαθ] ννα8 βιτἰπρ ποί γαν ο77; 
Δηα [ἢιι5 «6818 τηρῇς ἤανα βοὴ ᾿ΐπ|. Βυΐς τῇθη 
{ποτα νοι] θ6 ΡΟΓΕΠΘΠΟΥ [Ώ ΟἿ Γογ 8 δηλνογἴο {Π|6 
ησυθϑίίοη Πόθεν με γινώσκεις ; 1{ 5.Ἰου]ὰ ταί 566 πὶ 
ἰῃαὶ (6 ἤρ-ἔγόθ τὐα5 ἃν ΟἿ, ἀπά τῃδὲ οὖν 1, ονὰ 

ΠΕ ΒΏΪΚΙεν ἀρμοϑί[εἷγ οἰΐε8. ἔγοτη Μανία] 1, Ἐμὶρ. 96. Μετὰ βἰπ)- 
Ῥ᾽Ἰομαῖα Ὀοηυ8, τοςίΐ ουδίοϑβ, ᾿πλϊΐδίον, Ὠοηοβιὶ, 
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ΔΙυάοὰ βΒόπια σοηνεγβδίίοη ψῃΐϊοῇ Πδα ἰακοη ρ]αςό 
Ἃδεγο. ΤῊ βθη56, {[ΠΘΓΘΙΌΓΘ, τη ΔΥῪ θ6 (ἢ 8 ΟΧΡΙΘΒβ6 ας; 
“1 ὰν ΔΠ4 Κηδν γου, 1. 6. (ἢγ ἀἸβροϑβιοη." ΤὨ!8 
ψ88 Ἰηθδηΐ ἴα ρσίνα Νδίπδηδοὶ. ἃ ργοοῦ οἵ ἢ15 αἀἰνίηα 
ΓΪβϑιοη. ΕῸΓ 6 ψ ῇῆὴο 8665 Τῇ αἷδγ οἵἵ, ψνῇῆο 15 80- 
ηυδιηίοά ΜΠ {Π6ὶς ον ἀ8 δηὰ. ἀθθά8, ἰορϑίμογ ]τἢ 
811 {Π6 οἰ ουτηδίδποα5 [Πογεῖο σοηηδοίοα, ἢ 488. ΓΘ αν 
15. Ἰηἀπθα ψη ἢ Κπον]θβάρα βυρεγῃαμπηδη.. δὸ 1 {Π|6 
Ῥβδ]πη8, “ποι τηαεοτβίδπἀεβι τὶν ἰπουρἢ 8 Ἰοηρ 
υείοτο. Ὑγμαὶ Ναδιίμδηδοὶ νγὰ8 ἀοιηρ ἅπάοσ {Π6 ἢρ- 
ἔγθ6 σδηηοί 06 ἀοίογιηϊηθα. Ηδ ννὰ8 ρσοθαΥ οη- 
ϑαροά ἴῃ ὈΓΔΥΘΓ, ΟΥ ΡΙου5 πιοαϊδίοη, ΟΡ ΓΘ]ΙΡΊΟΙΒ 
ςοηνογβαίίοη ψι Ρ]ΠΡ Γαβρθοίηρ {16 Ργοηγ θά 
Μοβ814}. 1 πηυβί οπῖῦ {ΠῸ ἸΏ ρΡΘΠΙΟΙ5 Βροσα [1008 οὗ 
Βοῃθ τϑοθηΐ Τῃθοϊόρίδηβ, δἰϊοσ ἀθίδ! !ηρ ψῃιςῇ, 
Κυϊΐϊηροὶ δοκηον)εάροβ {Πδἱ ἔοι [Π6 ΨΠΟ]6 παγγδίίοη 
10 Β66 18 δ ΘΕ ἴο ἢδᾶνα ὕὈδ6οη. {πΠ6. ἔνδηρο]188 
ἰηἰδηίίοη (ο ρῖνε [18 γϑδάθσβ ἃ 8{ΓἸ Κίηρ' ῥτοοῦ οἵ 
ΟἸγιϑι 5 θαίηρ [Π6 Μοββίδῃ, ΌῪ βῃθνιηρ (ἢ [16 νγ88 
οηάδονοὰ ψ ἢ (6 Κηον]οθάρα οὐ {πἰηρσδ ὨΙαἀδη ἰο 
ἃ ΤΊΘΓΘ πδη. (δεα [6 ποῖθ οἡ 2, 2ὅ. 16, 80.) ΤΠδῖ 
ςοηνογβδίίοη, ᾿ς δ010η, γοδηρ, ὈΓΔΥΘΙ, ὅζο. νν 88 
σᾶγγθα οἡ υηᾶδι ἢρ-(γ6 65. 18 σογίδιη ἤτοι) [η6 πυϊη6- 
ΤΟ ΘΧΑΠΊΡΪ65 ρῥγοαιιοθά ἔγοπι (ἢ ἈΔΌΒΙ]ηΙσα] τυυϊΐογα 
ὈΥ ΓΑρ!οοῦ μὰ ϑεμοοδίψθη. ὅδ δἷδο Ῥ' δηθκιοϑ 
Ηδφῦν. Απιῖαᾳ. 

ὅθ. υἱὸς τοῦ Θεοῦ --- βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Α 
ῬΟΙΙρηγαβὶβ ἴογ τῃ6 Μαεββίαῃ. ϑὅ66 τὴῆ6. ποίθ οἡ 
Μαῖι. 16, Φ0, 68. ΤΙΚΕ6 1, 82.  “-. . “- ᾿ 

᾿ δῷ. ἀπ᾽ ἄρτι ---- ἀνθρώπου. ᾿ ΜΔΏΥ σοπ)μηθηίδῖο 8. 
ἴΔ Κα {Π656 ψογήβ ἴῃ {Π6ῖγ ΠΠ6γὰ] ἃηὰ ῬΓΟΡΘΙ βἰρῃηιῆ- 
οδίίοῃ οἵ αηροῖϊς πιϊπιδέγαίοηδ; δηὰ τοῖογ ἰο Μαῖίί. 
4,11. [μικ 22, 48. Βιιΐ 85 ἴο {Π6 ἔὈσπηοῦ ρᾶ58ᾶρθ, - 
1116 ἐοιηρίατοη ἢ (Π6 ἀδδβοσὶ τγὰ5 ἃ {πἰηρ (6 ραϑΐ, 
δηἀ ἃς ἴο {Π6 ΟἴΠΟΓ Ρ458866, [ἴ 15 ορβογνϑὰ {πδὲ (ἢ σιβί 
ἤιδει βϑρθὰκϑ ποΐ οὗ ψ]δὲ νου] ΠΆΡΡΘἢ ΟΠ06 ΟΥ ΤΆΓΕΪΥ, 
Ὀυιϊ “'εφμοπέίν ἀπὰ ρογροίια! γ. [τ {Πογείογο 866πΠ|8. 
ΟΙοαγ {πᾶ {Π6 ψογαβ πητιϑὲ Ὁ6᾽ ἰΔΚοὴ ἐπιργοργιὸ δηά 
πηαοτγβίοοά ἐγορίοαἰῳ. ΤΠ τη! !]ϑέγυ οἵ Δηρ618" 1η- 

Ἀ ον (6 Ἠεῦγενν τγεξεϊσταα 81] (ῃπ πιϑαάΐα ρυουϊάοπίΐα, δὰ 8}} απ- 
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ἀϊοδίοβ ἀϊνίπα Ῥγονι ἄθηςο, ἀπὰ Οοἄ 18 861]ὰ ἰο βοηά 
εἷἰ8ϑ ΑηροὶθΒ ἰο {πο886 ψῃοτη ἢ6 Βυρρογίϑ Ψιῆ ἢ18 
αϑϑἰβϑίδησο, οὐ ἀοἴδθηβ ὈΥῪ ἢ8 ργον! ἀθηί14] 1πίοΓρο- 
βοὴ. 866 Ρβ. 84, 8. 901, 11 δηά 12, ἥγε τηυϑῖ, 
Ὠονόνθε, πη ἀογϑίδηα ἢοὶ τογοὶν [ῃ6 Ῥχγονιἄδηςα οὗ 
(αοά ἰο 6 ονϊηορά ἴῃ (6 αρήοπος οἵ (ἘΠ γϑέ, θὲ 
Θβρ6 οί ἢ] ν (ἢ 6 (Θ5ΕΠΠΊΟΠῪ (ο Πἰ5 αἸ ΝΠ ΠΤ] 88:00 ἴο 6 
Ὀογπα ΟΥ̓ τηϊγᾶοῖϊθ8. ΤΠ6 86η86 {πογοίοι ΤΠΔῪ 6 
(ἢ118 ΟΧρΓΘ8864 : “υὔυὔοιι ψ}}} 8686 πη6 ΘΠ]ΟΥ͂ {Π6 ΘΒρεςοῖαὶ 
ΡῬΓον! ἄθῃοσθ Δηα βιρηαὶ ἀδέθησθ οὔτ Αἰπη σῇ ΠΥ; γοιῖ 
ΜΠ] 806 ΔΓ σγεαίεον μοῦ κα {Π8η [ἢ]]5, αν θη τη ΡὮΥ 
τεἰγαςῖίος πτουρῃς ΌΥ π|6; 80 88 ἴο ἰδᾶνα πο ἄουδί οὗ 
ΠΥ Μαεββι8ῃ53}10." 8 Μογυβ, Εοβθηῃ. δηὰ οἴμοτβ. 
Κυΐηοοὶ, Ὠοψνανογ, οχρίδιηβ ἱὲ οὗἁἨ {Π6 ργϑβθῆσα οὗ 
Αηρο]8 ἴἰο ὈΓΙΏΡ πη6588ρ68 8Δη6 ᾿τηρϑΓί Δ858:δίδησα δηά 
Ρτοίθοίίζοη ; ἃηὰ 6 {{ΠΠ10Κ8 {Π6 86η86 οὗ (Π6 ψογὰβ 
(δἴϊογ ἰΙἁγίηρ δϑι46 {Π6 ἱπιδρογ"ν) ταν 6 {Π18; “ [1 
Ψ1Π θ6 πιδηιδβί ἰο 8411 ταὶ {Ποῦ οχὶβίβ (ἢ6 ο]οβθβί 
οοπηροίίοη οί τὴ6 δηά {Π6 Π)εἰγ. Τῆδ οουῃ- 
568 οὗ (οὐ ἴον {Π|π βαϊ νδίίοῃ οὔ θη ψ1}} Ρ6 δχϑοιίοά 
ὉΥ τὸ. ὍΤηθα ρῥγονίάθησθ οὗ οα νΨ}}} αἱὰ πα ἴῃ 
ἀε] νογίηρ δηὰ ργοραρϑίηρ ῃ6 ἀϊνίηθ ἀοοίγιηα. 
(ἀὐοά ν}}} βιισσοιῦ 6 ΜΠ ΠῚΒ δϑϑἰϑίδησο, δηά θοίἢ 
Όγ ἀοοίγ!Πη68 δηά τ ρΏΥ ἀδεα8 1 5814}} ργονα τηυϑο 
(0 θεὲ (δ6 Μεϑϑίδῇ. 

Γ(ΗΑΡ. 1, 

ΨΈΚΒΒΕ 1. καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη ΤΠ5 ψὰ8 {Π|6 
{πἰ|γὰ ἀδγ ἴοπι {Ππαὶ οἡ ψηϊο ΟΠ γιϑὶ δὰ ἰδίκθη ἢ 5 
Ζουγπου ἔτοπη Βϑίῃδηυν ἰπίο Ο811|66; δηᾶ βοδγοοὶγ 
μὰ ἢδ ἀγγίνβά {ΠΟΥ ἤθη 6 ψ8 ἰην θα ἰο {Π6 
Πυρί8] [δαϑὲ. «οβορίι βθοίηὴβ8 ἰοὸ πᾶνε ἴμθη Ὀδθθῃ 
ΔΙγοδαν ἀθαά. ὅδε νοσ. 11, 4, 406. 21, 2. (γει3.) 
(δηδ 8 ΠΘΆΓΣ ἴο (ρου ΔῸΠ ; 80 διἰυδἰ6α, ΠΟΨΘΨΟΣ, 
{Ππδἰ 10 νγγὰβ [Ἀγ Πογ ἀϊδίδης ἔγοπι {πΠ6 ἴα οὐ 868 οὔ 
ΤΙρογῖαβ, ὈΥ σψῃϊοἢ (δρογηδυμ βίοοά. 866 4705. 11. 

ἔογεβθεῃ Ἂνϑηΐϑ ἴο ἰων 81: 016 δι ΠΟΓ6, (9 8ρ᾽γἰ(8. Ὑνῆοϑα τλἰ 9 Οοά 
υ.566 ἰῃ εβεοίίπρ; δῖ8 ρυσροβεβ. (οβϑθηῃῃ.) 
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16. ῬΠποοδβ ρ]ὰςο8 (δηδ θεαΐνοοη δίρρογίβ αηὰ ΝαΖ- 
διθίῃ. [8 βἰ(δί]ο0Π 185 ΠΟῪ ρΡοϊηϊοα ουξ δὶ ἃ ρίδοθ 
Β'χ }}165 Ν. Ν, Ὑ. οὗ διρροῦγιβϑ. [{ 15 οδ]]δά (ἰδηᾶ οὔ 
αϊοο το ἀἰδιϊηρσοιδίι 1 δὰ ΔΏΟΙΠοΓ (δη8, οί ἴδγ 
ἔγομῃ 0128. 

1. γάμος ἴογα ἀδηοίο8β α πιρέϊαϊ ζεαδὲ. Τί 56 6τη8Β (Πδὲ 
16 ὈγΙά6 ογ Ὀγἀθρτοοπὶ γ)ὲ8 ἃ γοἰαίίοη οὐὗὁἩ ΜᾶγῪ οὗ 
Ναίμδηδοὶ, (γῆ. ψὰ8 οὗ (δηδ. 20}. 21, 2.) οἵ οὗ 
8016 οἴπον οὗ (ΟΠ ἰϑ 5 ἀϊβοῖρ]68. (Εο8.) ὙΠῈ το8- 
οοἱ ἴο (6 Ὀορίηηϊηρ οὗ ταῖγαο]θ8. θοῦ σϑοογαθά, 
δ αίαν, Δ την οὗ ἴπ6 ΤΠοοϊορίοαὶ ϑοῇοοὶ οἵ Οοε- 
ΤΑΔῺΥ ἀσηγΥ {πᾶϊ {Π6ΓΘ γἃ8 ΔΠΥ πηϊγδοὶθ δὲ 4}. Του 
τηδϊηίδ!η (Πδί ποι ῃογ ἀἰα «6818 1η 6 ηα ἴο ΟΓΚ ΟἿ, 
ποῦ ἀϊά (Π6 Ενδηρο δὲ ΒΌρΡΡοβο ἰῃδι 6 νψἃ8 γθοογά- 
ἴῃ; ομα : υυΐ (Πδἴ Ψ68118, 1ῃ οΥάοΥ ἴο ἀ6]]οδίθ υ δββίϑέ 
(Π6 ρονογίυ οὔ {Π6. Ἰοβί, δά {Π6 ψδίεγ- ροίβ ργναίοὶ Υ 
6116 τ 11} ψη6. Βαϊ (48 Κυϊηοοὶ οὔβογνθ8) (18 6χ- 
ρΡΙΙσαιίοη 18 δ νᾶγίδῃςθ Ὑ1 1 411 (ἢ6 ἰανν8 οὗ 1υϑ8ί 
τητογργοίδείοη, δηἀ νι (Π6 τηδηϊδβί σοτηρ᾽χίοη οἵ 
{πΠ6 ράββᾶρα δηΐ Ἵοοῃίοχί, ἴγοπι ν Ὠ]οἢ 10 158 ρῥἰδίη (Πδὲ 
186 Ενδηροὶ δι βαρροβοὰ ("δὶ ἢ6 Ψὰ8 Τϑοογάϊηρ 
ἃ ἴΪΓγΔΟΪ6. δ6θ.ἢ6 ποίβθβ οἡ νϑσ. 9 ὃς 11. [Ι͂ηήθρα 
{π6 Ὠγροίμεβιβ οὗ Ῥδι]ὰβ 18 80 δυϑυγά {ῃδὲ 18 16 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ΘηΐαοΓ ἰη0 8ηΥ ἰδρουγοά το αίαίίοη οὔ 
11. 1. Ψ1}] ΟἿΪΥ οὔβοσνθ, ἰἢ ΔΏΒΜΟΓ ἰο Ῥδα]ι8᾽5 οὔ- 
Ἰδοἰίοη, “1μδῇ ποτ Ψψὰ8 ΠΟ μΐδοθ [ὉΓ ἃ τῃΐγδοϊθ, 
βίηῃσθ (06 φΡονοσίυ οὐ {6 ἢοβῖ ταὶρῃς ἤν Ὀδθῃ 
Α881816 σπ οαΣ ΟἿΘ :᾽ ἡ α πιϊγαοίο οαπ δὲ ργουθφά ο 
λαυο δεοη νοῦ θα, ψὮο 584}} ἄαγὸ ἐο φμοδέϊοη 15 Πέ- 
η655 απά ρμγοργϊοίνϑ Ἐρτο, ἤονανοσ, [Ὁ 18. ΝΘΓῪ 
οὈνϊουϑ8. Μοβί οἵ ( γ βι᾽5 ἀ18ς610168 Πδα θαδέογα θθθηῃ 
[Ὁ] οῦβ οὐ Ψομη {π6 Βαριϊδέ, ψῆο ΠΠ1861 δά δὰ 
ΔῊ ϑοοῖϊς 18, δρϑίδιπίηρ ἔτοτῃ ψΠ6, δηϊπιαὶ ἐοοά, 
ἄς. δῃά γϑοοπηπηθη θα 16 886 [ο ἢ18 ἋΙ80] 168. 
(866 Μεῖίι. 8, 4---.ξ[1, 18. [λικο 7, 88. Μαῖίι. 9, 14.) 
Βυι {πΠὶ8 διιβίογν οὗ ἀἴοὲ ἔοσπηθα πο ραγί οἵ (ἢ γίβιβ 
ἀοοίτγίηα, ποῦ οὐρὰς νοῦ ἴο αν ὕδθῃ οηρτγαῆοα 
ὍΡοη 1ἰ. (866 Μεῖϊ. 9,16. (οἱ. 2, 16. 1 Τίπι. 4, 8.) 
ΟἸγῖϑι ἐλογοογο πιοραηέ Ὁ {115 τηῖγαοὶθ ἴο ἱπουϊοαία 
{π6 ᾿πιροτίδμε ἐγαίἢ, (Παὶ ΠΑ γι Υ δα Βοοί Δ 1 Υ ἃγθ 
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ΌὈΥ ΠΟ 1τη68ῃ5 ἰο Ὀ6 ἀνοϊἀ64, Δηἃ {παι (Π8 τιοάἀογαίό 
186 οἵ ΨΙΠ6 ΟΥΓ οἴπεοῦ θοηδ νιΐδο 156 ποῖ ἴο Ὀ6 σοῃ-᾿ 
βἰἀογοά 88 [ογθ! ἀ ἤθη, οὐ σΘΒΌΓΔὈΌΪΘ. 

1. καὶ ἦν ἡ μήτηρ του Ἰησοῦ ἐκεῖ, απὰ ἐδε πιοίδεν οὗ 
ὔεδιις τας ἐΐεγθ. Νοῖί ἰηνί(εἀ (αφ 11 5668) στῆ 
ΟἸἾγιϑὺ δηὰ [15 αἰοῖρ 68, θὰ πο Π8α Ὀδοη Πότ. Ὀ6- 
ἔοτε 1{Π6 ᾿ῃνι ΔῈ 0 ; ΡΟΓΠΔΡ8 [0 τὰκ δισδησοηθηΐθ 
ἴογ Π6 πυρί!4] ᾿δαϑῖ. ὈΥῚ τισῃῦ οὗ ΠΘᾺΓ δ ΠΥ, 88 
προμνήστρια, οἵ νυμφάγωγος. (τοί) Ταῦ {μ6 ὈτγΙὰ 6 
δηἀ Ὀτιάδρτοομ ψογα γοἰδίθα ἰο Μϑευ, δηὰ {πογοίογα 
ἴο «ζ065811.8, 185 ΨΘΓΥ ΡῬτΟΡΑὈ]6 ; βίησθ 586 18 ποί 581ἃ ἴο 
ἤανα Ὀθοϑη ἐηυϊέορα, Ὀιϊΐ β8θϑῖὴ8 ἴο αν ὑδθῆ {π6Γ6 
οἤοϊξ οαιιϑά, αι βῖηοςα 58ῆ6 τηδηδρθα δηᾶ Ἵσοηίτγινοά 
8.0} δῇαι!γβ ἃ5 οοῃσογηθα [ῃ6 ογϑαϊξ οὗἉ {π6 Ὀγιὰ6 
Δ ὑτγιἀθρτοοηι, ρᾶνα ΟΓάοΓβ 0 {Π6 βογναηΐβ, δηῃά 
Ἔν [6 ραοηθιαὶ ΔΙΓΔηρΟΠΊΘηΐ8 ἔοσ (ἢς ἔδαβί. 
(Κυϊποε!.) , , 

Φ, ἐκλήθη---- Ἰησοῦς, ὕδδιι5 ιῦας ἱπυϊέοα, 45 Ὀδιηρ [Π6 ἢ 
ἴῃ (Π6 ὨοΙσὨΟυΓΠοΟΙ ; ΡγοθΔΌ]Υ ποί ἃ ργορἠεέ, Ὀυϊ 
8ἃ5 ἃ σουῃίγγιηδη, γοίαἐϊοη, πε αεψφμαϊπέαποο. 80 
Ατγῖϑβι. της. ΝΙσοπι. 9, ἐ. ρ. 8902 (εἰοα Ὀγ Βι  ΚΙ|6ν). 
Εἰς γάμους μὲν γὰρ. καλοῦσι τοὺς συγγένεις τόυτοις, γὰρ. 
κοίνον τὸ γένος, κὰι αἱ περὶ τοῦτο δὴ πράξεις. ἼΠ6 ἀδ- 
οἱρίες ἴθ τη] οη θα ἅγὰ {πὸ )υέοιοεν 5 οὗ νῇομι ψ6 
Τοϑα 1ὴ οἢ. 1, Δηάγον, Ρείοσγ, ΡΙ]ρ, Νίμδηδοὶ δπὰ 
Φοῆη. Αὖὐ πυρίϊ8] [δαβϑίβ ἴπθγθ ψογα σιιοβίβ οἵ ἔιθο 
Βογίβ : 151, (ῇῆοϑθ ψῆο παά ὑθϑθῆ ἰηνι 6 ; Β6σοπαϊγυ, 
Οἴπογβ ψίιο σα οὗ (Π6ῚΓ οὐνῃ δοοογά, δὰ ψῇο ογα 
ρῶς ἴο ὑτγίηρ ργθδθηΐβ.0 δ66 Γρηιοοι 5 Ηονγ. 

6. ᾿ ὶ ἜΝ 
89. Τμαῖ 76 ]ϑὰ πυρ(14] [ϑαϑίβ βοπιϑίπηθ8 σοη- 

Εἰπ 64 βανθῇ οὐ εἰρη ἀδυβ ἀρρθᾶγβ ἴτοπι Οεη. 20, 
27. 7Ζυάρ. 14, 14. 866 ΓΙρηοοῦ ΒΒ Ηογ. Ηδρ. ἰη 
Ιος. δηὰ δεϊάθῃ ὕχ. Ηθρ. 4,7. Ὑγηδὶ 18 ἴδ σϑ- 
Ἰαϊοἀ οὗ {|| νίῃα [Ἀ}}ΠἸπηρὶ Βῃογῇ ΔΎ {πογοίογα θὲ πη- 
ἀεγϑίοοα οἴ (ἢς δίῃ, 6{ἢ, ογ 71} δ ; ἴον 10 18 βοδγοθῖν 
Ρτορά]6 (ἢδι βαςἢ ἃ ἀοἤσίθπου 5ῃου]α ἢᾶνα οςσσιγγοὰ 
τη ἢ ΒΟΟΠΘΙ. [{566ΠῚ8 ἴο Πᾶνα θθθὴ οσοδϑιοποά ὈΥ͂ 
[Π6 ὠποφρεοέοα ἀττὶνΆ] οὗ .65118 αηα ἰγ18 ἀἰςΙ 068. 

8, ὑστερήσαντος οἴνου, δορὶ ππὶησ ἕο. ζαϊΐ δῥογί, οἵ ἔα 
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δὲ δοαηίψ. ον (Κιϊποοὶ γοπγαγ 8) νογῦ9 ἀγὸ ἴῃ “πὸ 
Ηεῦτον δὴ Νὸν Τοβίδιηθηῦ οἴθη ἴο. 6 ἴδ Κϑὴ ἐπε 
οοἠαξιυὲ : οὗ Μηϊσῃ ΠυΙΠΘΓΟΙΒ ΘΧΔΙΏΡ]65 ἃγα ργοάμορά 
ΌγΥ ΟἸ.455. ΡΠ]. δάςογ. 188. 1.41. ὙὩΤμογοίοιθ ἀπ 6 
ΜΟΓΑΒ οἶνον οὐκ ἔχουσι τηιιδί Ὀ6 υηάϊοτγϑίοοά ψ11 ἐϊηιὲ- 
ἑαΐίοη : ἃ8 ἴῃ ἀδφη. 49, 2. τὐλοπ ἐξ οογΉ τῦας (αἰπιοσέ) 
εοπδαηιθά. Ὡις 

8. οἶνον οὐκ ἔχουσι. ὙΠΘΓΘ 184 ψαηί οὗ ψ'π6. Ῥογ- 
ΒΟηΔΪ [ῸΓ Ππηροβοῦαὶ. ὙΠ νν δὲ ἱπέοπέ ΜΆΓΥ 8814 
{Π686 ψοΓ 8 48 θθθη ἀϊβρυῖθα. δομβονάι, Βρηροι; 
Μοϊ]δηθμαυῦ δηα Κοθοῆοσ ἰακθ {ἢδπὶ. ἴο πηθδῇ : 
“ΤῸ ψὴ6 Ῥορίη5 ἰο []1] βδῃογί : ῥριὰν ἀοραγῖ 
{πογοίογθ, τπδὲὺ {16 γϑδέ τυ ἀἋ0 580 αὖϑο ;᾽" δηὰ {ἢ 6 
Ἰπηροτί οὗὁἨ (Ππ6 ΔΏΒΨΘΓ, 8580 ΓΠ6Υ, 18, ““ΜΥ {{π|6 ἴο γἰ56 
ἈΠ ἰφανα (ἢ 15 ἔδαϑί ἢὰ8 ἢοΐ γεί Ἵσοπὶθ.᾽᾽ -“ Βυΐ (49 
ὙνοΙ, δεπι]οῦ δηἀ Κυϊποθὶ οὔϑογνθ) 1 ΔρΡΡΘδΓβ ἤτοπι. 
{|ὸ ννογαάβ. πηι θα!δίοϊυ δάάγοβϑθα τὸ {6 βθινδῃηΐβ, 
{πὶ ΝΜίαγΥ δὶ ηοΐ δάνογιθα ἰο «65115᾽8 ἀδραγέμγε. 
ΝΟ ον, πονανοῦ, σδῃ 1 ἀρργονα οὗ {π6 νίον οὔ τπ6.. 
Β.0]6 οὐ (ἀκοὴ Ὀγ Καϊηοεϊ, ν]ο {πη Κ8 {πὲ {Π ννογὰ 8 
ΟΔΓΙῪ ΜΠ {Π6ΠῈ ΠΟ ΤΏΟΓΘ {ἰδ ἃ τϑαυεδϑί ἴο ΠῸΓ 80η; 
(μαι ἢἣς ψου! τοίηονο (6 ἀοἤοίθηον οἰμοῦ θῪ ὑυγ- 
ἴῃρ οὐ θοιγοληρ νη6, ποιέῃον οἵ σοι (η6. ἤθν. 
ΤΩΔΓΓΙΘα σου ρ] 6 ΕΓ ΝΕΓῪ.. Μ061}} δ0]6 ἴο ἄο. ΒΕ 
ΔΏΒΨΟΙ {πὶ ΜδαιῪ οουϊὰ ποί: οχρεοί {{|λ| 9681. παά 
ἸΏΟΏΘΥ ἴο δμψ 50 ἰαγρθ ἃ. αυδηθν ; πριμογ νου 
βιισἢ ἃ ργοσθοάϊηρ ἤᾶνα Ὀδθὴ νεγΥ ἀο]ϊοδίθ. 1 δϑβθηΐ 
ἴο. Ογγβοβίοιῃη, δῃαὰ πιοϑῖ σοιημηθηίαίογθ, {πδ΄ 5116 . 
Παὰά ἴῃ νον {π6 γον! οὗἁ 16 αν] ὈῪῚ ἃ πλῖγδο]6. 
ΝΑΥ, [ξ 15 ραίη {Ππαΐ 58ὴ6 πδᾶὰ ἃ νίονν ἴο {Π|8 ἴῃ (ἢ8 
ἀϊγθοίοηβ ἴο 1Π6 βεγναηί8. Τηδὶ Μαγν βῃοιυ]α ἤανα. 
Πδά 806} δὴ Ἔχρθοίϑδίίοῃ 15 ηοΐ βίγδηρθ, σοῃϑί ἀθσ! ἢρ; 
186 ψοπάογία! οἰγουτηδίδησεοβ σοπησδοίοα, ψ ΗΠ ΠΟΙ; 
830η5 ΙΓ ἢ δηά σὨΠΔΠοΟά, {Π6 ργοαϊοίίοηϑ τηθπιοποά 
ἴῃ [λικα ὦ, 19. 1; 82, ὅς 88.:; δϑρθϑοΐδὶν 5δίηςθ 86 
γν6}} Κηανν 186 πποηυίνοσδὶ ἐθϑι τ ΟῊΥ ἴο ἢ18 αν! η6,. 
5510) Ὀογηθ Ὀγ Φομὴ {Π6 Βαρίϊ8ί, ἀηὰ {(Π6 οοη- 
βοαᾳυθδηΐ ᾿ηῆϊιχ οἵ [Ὁ] Οννε 5 δηα ἀϊδοῖρ 68. δῆ πρὶ, 
{πεγοίΐογο, (1 880) οχρϑοεῖ ριϑαΐ ἰΐηρ58, δηἀ τηογα ρδϑγ- 
συ ϊίαγγ (μὲ ΟἸἾγίδὲ νου ἔοι ἢ ρμτοσθθὰ ἰο. 
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ἀοιηοηϑέγαία δ15 αἀἰνίπο πικίβδίοη ΟΥ̓ ἃ τγαοῖθ. ΔΑυᾶ 
ὯΟ Οσοδβίοῃ βθοιηθὰ ἴο ΠῸΓ ΪἿΟΓΘ δρρσοργιδίθ {ἰδῇ 
ἘΠ ρῥγαβϑϑηΐ, ν Ἰϑδῖηρ (48 ΕΠ γπίυ8ϑ βυρρο8.5) ἰο οοη- 
ἔδτ δὴ οὐ] ραίίοη οἡ {Π6 ΠΩ τηδγγΙΘα σουρ]6, δηά 86- 
4υἶγα σΟἸοὈγ Ὑ ἔγοπι ΠΟΙ 8ΒΟ0Π 8 ΡΟΘΓ ; [ῸὉΓ Ὑϊοῖ 
].ϑὲ 1658 σοιηπηθπάδθ]α πιοίϊνοβ 8ῆ6 ΡὈΓΟΌΔΟΪ ΓΘ: 
ςαἰνοά {π6 γεδμζο σουοσπαοά ἴῃ {Π6 ἔο]οσρ νογάβ. 
Ι οαπποί, Βονόνοῦ, ᾿ἰηΐδγ ἔγοπι (ἢ18 ραϑϑαρὲ (88 ΒΟΠ16 
σοιητηθηίἰδίογβ Ὀοΐ δησιθηΐξ δηὰ πιοάδγσῃ ἤδγα ἀοηθ) 
(παι Ομ γιβὶ δά θδθῆ ργανίουβι Υ αεοομδέοπιε ἴο Ἡοτκ 
ΤηΪγ8 0168 ἴῃ ρείνδίο ἔον [Π6 βοΐδοθ δῃηὰ Ἴοοπΐογί οἵ ἢϊ5 
τιοίμοῦ; ἐδουρῇ ᾿πάἀδοά (Πΐ8 ψουἹὰ πᾶνε θθθη ποῖ 
ὈΠΟΓΠΥ οὗ (Π6 ομαγδοίοσγ οὗ ουὖν δάθοιηθγ. Βαυί 
1Π6 ἔλοΐ 566 π|8 ἱποοηϑιϑίθης ψ ἴΠ6 ρῥἷδῖη νογάβ 1π 
νο6Γ. 11, ““Τῇ!8 Ῥαρίηπίηρ οὗὨ πιίγαοϊθβ ἀἷὰ [6818 ; 
(δουρῇ (Π6 σομηπιοηίδίογθ Ὀοέογα τηθηςοηθα ἰπἴογ- 
Ρῥγοί ἐλαέ οὗ ριϑδίϊο τηῖτας]68. Το ἀἰϊδϑιιηοίίοη, ἢον- 
ἜνΘΓ, 8 ἈΪΑΙΪΥ τδυΠογίβοα ὈΥ τἢ6 ἰαννβ οὗ βουμά 
1 οΥΡργθίϑ οη. 

4. τί ἐμοὶ καὶ σοι, γύναι. Μοϑί σοιηπιοηίδίοῦβ ΓΘ 
οορηϊΖα ἴῃ {Π686 ψοΓα 58 ἃ δέγοηβ' γοργθἠεηδίοη, ΜΙ σἢ, 
ἢοννονογ, ψουα βθαπὶ 1{{{|16 τηογιῖθα ὈΥ {{|6 Ἔχοθβϑῖνθ 
ΔΗΧΙΘΙΥ δηάα ἱπιρογίιπαία βο οἰ ςοη ΕΓ δϑβιβίδησθ 
ἴο ἢοΓ γοϊδιοηβ ονϊησθά ὈΥ ΜϑῦῪ : δυ, 1ζ γα ὄνθῆ 
ΒΊΡΡΟΒΘ ἃ πιοάϊομηι οὗ νου ἱγ Δ οἢ δηα ἔδηιδὶα 
νΔΏΠΥ, 80 ἴδ, ᾿παθθά, 848 [Π18 ΟΡ! ΠΙση γοϑίβ ὕὈροῖ 
(ἢ δα άγο88 γύναι, ἰξ 18 νοῦν 1} ἰουπαρά ; βίποθ {Π6 
ΨΟΓΑ νγὰ8 ἃ ζόγηι οἵ δα άγθβϑ ψἢϊσἢ 1Π}0]16 ἃ ποι ἱηρ' 
οἵ ἀἰβγαβρθοῖ, δηα ψδβ οωηρὶ ογοά ὈΥ̓ ουν [ογὰ οἡ ἐδ 
τηοβί δἴϊεοίηρ οὗ 41] οσςδβί 8, δα θη ἢ6 δβρϑοίδιν 
δνϊηςρα ἢ8 ἜΧαυ 81:16 ϑγτηραίῃγυ δηᾶ ἰθηάογ σοραγά [Ὸσ 
{Π18 ΝΟΥ ρᾶγθηί. Τ|}5 θϑίηρ, [Π6 6886. 1{ 18 ΒΟΑΓΟΟ] 
ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 δάνοτγί ἴο {Π6 (]αϑ88βίςδὶ δ ΠΟΥ [168 ψἢϊς 
ἤάνο θδθη ῥὑγοάυςρα ἴγομι Ἡοιμογ ἰο Π)]1ο (ἰβββίυβ ἐπ 
Ργοοῦ οὗ {6 δῦονθ ροϑιζίΐοῃ. 4.8 ἴο {π6 σψοτάβ τί 
ἐμοί καὶ σοὶ, (ΠΥ ἃτα ἃ ἠογηιία, ὩΔῪ δἰπγοβί 8 ῥὑγο- 
νογθ]ὶ Ἵχργαββίοη, δηά (Παῖς τηθδηίηρ τηιϑί (85 
ΟαρθΕ}] βυρραβίβ) θ6 σο]]δοίθά ἔγοπι {Π6 συβίοτηδσΥ 
ΔΡΡΙοδίίοη οἵ {Π6 νογά8 δ ρ]ογοα ἐοσοέλον, απ ποὶ 

᾿ ἤγρια (Π6 5σηϊβοδίίοῃ οὗ {διὴ ἰαΐοη δοραγαίείψ. 
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Νσνν ἰῃ [18 σἸΒίοΟτΠΑΓΥ 86η86 {6 ἰοσιηυζα ἱπηρογίβ ἰπ1- 
“Ῥαζίθησα οὗ ᾿πΠ ΣΤ ΡΟ οὐ ἰγου 6, ἸπἸσηδίοη, σοη- 
τοιηρῖ; ογ {Π6 ραββίοῃβ δ]}1δἀ ἰο ἔἤδπι ; δηῃᾷὰ {ἢ|18 56η86 
1 [45 ἴῃ Ὀοϊἢ {πΠ6 ΟΪά δπὰ Νὲινν Ταβδίδπηθηῖ. (δ66 
1Π6 Θχαιηρίοββ ἰῃ ὅ.ἢ]. 1,6 χ.) - 811} 88, ἴο 86 {Π6 
ψοσάβ οἵ. Καϊποοῖ, {π6 ἴΌτεθ οἵ «αἷἱ {6 ψογάβ 15 
“μιοάϊ πε ποῖ ΟὨΪΥ ὈΥ {π᾿ οσοδβίοη, θυϊ. δοϊοηδα ΒΥ 
(ἢ6 ἴοηα οἵ νοῖςα οὗ {Π6 Βρϑάῖοσ, (Π6 ΤΌγηλϊα ΠΊΔΥῪ 6 
ΒΌΒΟΘΡΌΡΙς οὗ 4 του ᾿ηἰθγργοίδίοη (ἤδη (δαὶ 
αν ΠΙ ἢ 10 ἀϑυ4}}Ὑ θθαγβ, οὐ σου ὰ 866 πη] ἴο ἱπηρογί, 8ο- 
σογαϊΐηρσ ἴο οὔγ 4685 δηα πιοάθ5 οἵ διργρββίοῃ; 80 
Ὧ8 ἴ0 ΟΧΡΓΘ88 ἃ [114 τορτοοῖ, δΔη4 σεπεὶν ἴο Γοργοβϑθηΐ 
(Πδὲ ἰῃ ψΠδῖ σοηῃςοτγηρα ἢ15 ΟΥ̓σΘ ϑαγίγΥ ραν θη 8 μαά 
ΠΟ 81{ΠΟΓῚ Ὁ ονοῦ ἔτι, ἰπουρὶ ἴῃ ΟΥΠΘΓ γοβρθοίβ ᾿)8 
δά γιοϊάοα τπδπὶ ργοσιρὶ ορθαΐθηςσθ. “10 566ΠῚ8 
(ϑαγβ Ποάανγιἀρ6) ἴο ἤανα θθθη ἱπίθηϊθα 28 ἃ γεῦι κα 
ἴο Μᾶῦγ; δπά 1 ννὰβ βυγοὶΥ Ὄχρϑάϊθηϊ (παῖ 5Ππὸ 
οι ἃ Κηονν ἐμαὶ (6518 Ψψὰ8 ποῖ ὑροὴ βυςἢ οὐσ- 
ΟΔΒΙΟ8 (ὁ 6 αἰϊγθοίθβα ὈΥ Πογ. [ οδῃ ἈὈΥ͂ ΠΟ 
ΙΠΘΔ8 ϑβθηϊ ίο Β0Π)6 ΘΙΏΪΠΘΩΣ ΟΓΙ.8 ννῆ0 (Δ κ6 
1 ἴο βισῃιν “1 ἐλον τοαηέ ιτυῖπο, τοὐαΐ 156 ἐδαΐ 
ἔο ψοῖε Οὐ τῷ Ὁ ἰοὲ ἑΐοηι 866 ἐο ἐΐ." αὶ νν88 ΓΆΓΘΙῪ 
{Π6 προτὶ οἵ [ἢ6 ρῆγαβθ, ποῖ ἴο πηοπίίοη {παΐ ΜανῪ 
τυ65 σΟΠΟΘΓΠΘΩ 88 Ὀοίηρ ἃ τοϊδίϊοη ; δηΐ ἴ ψουϊά 6 
αἰΟΓΪΥ τἀπβ{840]6, 45 {Π{|6Ὸ δοσογάδης ἴο {Π6 808] 
δΡΙΓΙΓ οὗὁἨ οὐγ Γογὰβ ψΌγαβ δηα δοίίοηβ, δηα (ἢ 6 
βθεηδνοίβηςς δηά ἰθπήθγ βυπραίῃν 1ἢ [ἢ ΟἸΒίΓΕΒ865 
οὗ οὐδεῦβ ψνῃ1Οἢ) 80 ΘΠΉΠΘΏΓΥ οἰϊαγαςίς 1868 ΟΌΓ τ6- 
᾿ίοη. Μδικ πα {ΠῚ Κ5 10 πᾶν πγοδη, ἤξῥἠαέ δαδέ 
ἐδοιε ἐο΄ ἐοο τοϊἑλ πιοῦ Βιυϊῖ νγειβίθιη γοηδγκβ, “ Νόοη 
ἀρροδων ἀΐςογα : αι τΩ1Π1 δοιὰ οί, πηαῖογ" ΤΉΪ5, 
οσανογ, (ἢ {6 τπιοα!σαϊίοη ἄρον δανογίοα (0) 

ΤΩΔΥ͂ ΓΕΡΓΕΒθηΐ [Π6 86Ώ86. 
4. οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου. “Ὥρα ὮδΓα 5]ρΏ1Ά865 {Π6 8568- 

ΒΟΠ40]6 {{π|6, 1. 6. [0Γ ρεΓογηρ [Π6 Ὡ1ΓΔ6]6, ΠΔΠΊΟΪΥ 
(45 Βοβοηῃ). βϑυσσοϑί8) ἤθη (6 ψη6 νν88. Θη γον 
βσῃθ, ἴο γαπῖονο Αἱΐ ἀουνί8 οἵ {Π6 τϑα] τὺ οὗ (ἢ 6 
ΤΏΓΔΟΪο.. “Ὧρα 8 5οπ)θίϊπιο8 {18 86η86 ἴῃ [ἢ6 
Θϑερί., δηα 1{ 15 ποιί!οθὰ ὈΥ διιαβ, ψῆο ΘΧρἑδ 8 
καιρὸς ἐπιτήδειος. - 80 «530 Μαείί. 94.,, 86, [μΚ6 

γΟΙ,. 11. ΠΕ 
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φᾷ δὅϑ. 20. 16, 424. ἭΜκει. Ῥγεϑβεπὶ ἴθ ρὸ- 
ἰογιίθ, ψῇηϊοῆ ἰθηβοβ δή'α οἴδοῃ οσοηΐοιπερα ἴῃ {Π6 
ἩθΌγον δηά Ησδ!]οηϊϑίϊς βίυ]6, πα ἐαθαιν Ὀγ δι. 
Ζψοίνη : ᾽6 18 αβο βαιά ἴο "6 δὴ Διίες ἰΪἀοη. Κυ!ποαῖ 
οἰἴθ8 {π6 ϑοῆοὶ. οὐ Ευγρ. Ηες. 1, δηά τεΐθιβ ίο 
1, σοϑποῦ οὐ “οἷ. 8, 42. Πδρἢ6] ἴῃ Ϊοο. δπὰ ἴγις. 
Μῖίϑς. (τι. 861. Βιυῖΐῖ (Π6 υβᾶρο8 ἀο ποῖ βεϑῖῃ (ὁ π|6 
ΘΧΘΟΙΪΥ ραγϑ] ]εἱ. 

. 6. ι" δὸ--ὐδρίαι. ΤΏ ὑδρία νγὰ8 ἃ ἴάγρα πυϑίθγ νδὲ 
ΟΓ ὕὑγη, ἔγοπι ψὨι ἢ ἴῃ6 ΔΊΟΥ ψγἃ8 ρουγοα οὐ ἀγανῃ 
ἸηἴοΟ [6586 Γ νϑβ868, ἔὉγ ψαϑῃϊηρ (Π6 πδηα8 δηὰ ἔξοϊ, 
ν6 5569 δηἀ ιἴ6η31}.5. δε [ὯΚ6 11,80. Κατὰ ἤθτγα 
δίρη  ῆθθ 27Ὸ ἩΔΟΥΘ, ὨΤΌΡΙΟΥ, {0ΓΥ ἐῤπδ μιῦροδε οἵ. 
Τιια ἔο]Π] οσηρ, ραββασα οὗ Ρ]υϊ. ΑἸ]οχ. 8δὅ, ψ1}} Ὀ6 
ἰουπὰ νϑῦῪ δρροϑίί( : Κατὰ τύχην πόλλα παρῆσαν 
ἀγγεῖα, κε τὸ λουτρὸν ὕδατος διὰ χειρῶν ἔχοντες. 
Τῇ ψογὰ μετρητὴς ΔΉΒΎΘΓΒΊΊη [(Π6 δορί. ἴο (Π6 ΗαΌ. 
Γῶ. Οὔῖςθ, Πονανοσ, δΓα ποῖ ἀργϑθα 8ἃ8 {{Π|Ἰ6 ὄοχϑοῖ 
ΤηΘᾶ8Γ6. ϑόπλθ {ΠἰηΚ (δῖ, 48 μετρητὴς ΜᾺ5 4180 (Πδ 
Πδῖη6 οὗἩἍ 83η Αἰτὶς τθθαβαυγθ, ἴἢ6 Ενδηρο δὲ (πιοβί οὗ 
νίο86 ΓΘϑοΓ8 ΟΤΘ ὈγΟΌΔΌΪΙΥ το κβ) τηϑῦ δᾶνθ 
Τοίογγοα ἴο ἰΐ 88 θ6βϑι πόνη ἴῃ {παΐ σουπίτγ. ὍΤΠΘΓΘ 
ΓΘ οἴδοὺ Βρροϑβϑί 08 πηδ46 ; Ὀυὺ ΠαΑΓΑΪΥ ΔΠΥ {Π|πρ 
ἸΏΟΓΕ (Πδη σοηγοοίμγ6 ὯὮᾺΒ Ὀ66η δἀνδηῃοσά ἴῃ ἕδνους 
οἴ δῃῆγυ οὔ ἴῃθπ. [{ οὐρῶϊξ ποῖ ἴο 6 ἀἰ5βθι θά, [ἢδξ 
1η τηοϑβί οὐ {π6 οχρίδπαίίοηβ ψῇῃϊοῖ ἤδνο Ὀ6θη γίνῃ 
οὔτΠ8 ραββαᾶρο, ἴΠ6 φμαηέϊέν Οὔ ΠἸ]ΟΥ ἈΡΡΘΔΓΒ 80 σγϑδὶ 
88 ἴο γεῆθοΐ δὴ ἱπρτορὈ} ΠΥ οἡ (Π6 1ητοιργοίδιεϊοη. 
1 5}}4}} οὨΪγ βὰὺ (πὶ ἴῃ6 ἘΏρ] 18} τγδη βίη 18 ὩλΟΓΘ 
Δ 0]6 ἴἰο (18 ορ͵]δοϊίου τῃ8η {πΠ6 ργοϑϑθηΐ νοιδίοῃ. 
ΤἼΘ ΠΝ σοηΐδίηβ ηἶπα ρΔ]] δ ; {πΠ6 δαΐδ 1Β σοαι- 
τηόηΐν τάϊθα αἱ βανθη βῃἀ ἃ ἢ], ϑοπηδ βᾶγ θιι ἴΟΓ οοά 
ἔουγ ; ἴῃ ψῃΙΟἢ ο486 {Π6 διηουηΐ οὗ {ῃΠ6 ψῇοΪ6, 88 ΓΘ» 
Ῥιδβθηΐοα ἤπογο, ἰβ υΐ Π41{ τ[ὴ6 δαιουηΐς οἵ νψῆδὲ 1Π6 
ἘΠηρΊ 8}. ἐγδηβίαιίοη πλαῖκα8 ἰ. Τὔδ αυδηιν (ἢ 8 τὸ- 
ἀιιοοα, Μ1} ποῖ, ρογῆαρβ, 6 ἐπουρσῇς 80 ΒΠΟΓΠΊΟΙΙ8, 
ὙΠ 6 Ψγ}6 σοΠΒ 6 Γ ἤγβε ἴἢ6 ἰδηρτῃ οἵ {ἰπ|6, σοπη ΟΠ ΪΥ͂ 
8 ΨΘΕΚ, βροπί ἴῃ δαβιρ οἡ βιιοἢ οσοδδβίοῃβ, (οὐ νοΐ 
{ἰπ|6 Ροϑ5:0γ ομβϑ Π4] ἢ νγα8 ἢοΐ γαῖ ονογ), δηά ἴῃ στγϑδὶ 
ςοποοιιγβα οὗ ρϑορίβ ψηϊοῃ πον ψοτα ψοηΐ [0 88- 
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:βοηπῦ]6. ((ααρΌ611.). γε ἀγα ποὶ, πόνθνογ, ΟΡ Πσϑά 
ἔο διρρσβο ἐπδὲ αὐξ τ[ῃ6 ψΙΏ6 ἴπι18 πηδ 6 ψνὰ8 ἀταηἷ ἊΡ 
δι. 186 ,εαδέ. ΤἼΘ ΒΌΤΡΙ 5 νου Ἱὰ Ὀ6 δὴ δαυϊνδ]θηῖ ἴον 
1ῆ6. τηλ!πίθηδης 6 ΟΥ̓͂ ([681}85 ἋἸΟ10168 30 τηϑην ἀάγ8. 
896 1 ,ἀπὴρ6 ἴῃ ἰοο. ΕἸΒΘΏΒΟ Πα δηα Μ888 4, 2. 

8. ἀντλήσατε, ἄγαιυ. οιίδβίοίη οἰἴ65 ΑἸὨΓΠΟΪ. 1, 80; 
4. φαῦλος ἀνὴρ πίθος ἐστὶ τετρημένος, εἰς ὃν ἄπασας 
ἀντλῶν τὰς χάριτας εἰς κενὸν ἐξέχεας. 

8. ἀντλήσατε --- ἀρχιτρικλίνω. ΤΠ ψογὰ ἀρχιτρι- 
κλίνος ἀδηοίοβ Πΐδλ) ψῆο ἀϊγτοοϊοα ἃ ἔδαϑί, 0 βυρθΓ- 
᾿ηἰοηαρα 81] (26 τοχαυϊ αι οηβ, Ὀοζῇῃ οὗ πιϑᾶΐβ δηὰ ἄγη 8, 
δηα ψἢο αἰάὰ ποΐ 5. ἴο ἰα]6, θυ, 88 ΒοΙηρ ἃ ἀοπιοβίϊς, 
βίοοα ΟΥ ψϑηΐ βροιΐ ρσινίησ οΓά 6.8 ἴο {Π6 νναϊίθγβ, πα 
ΒΌΡΟΓ ἢ Θπά6α {πῸ ἀ18}|68, ὅζα. οὗὁἩ {Πη6 υάηημοῖ. Ηδ 
15 Ἑ]]6ἀ Ὀγ Ρο] ιχ 8, 41. τραπεξοποιὸς. ΤῊ ραββαρθ 
ΤῸΠΒ {ἢ 18 : ὁ δὲ πάντων τῶν περὶ τὴν ἐστίασιν ἐπιμελοῦ- 
μένος, τραπεϑοποιὸς, ΝΟΥ͂Ν ΒΙη66 .68118 18 βα14 ἴο ἢᾶνθ 
ΒΘηῖ (ἢ6 ψαϊΐοιβ ἴο {π6 αγοἠεξγιοίἑ ππι5, 1ῃ ογάρθσ. (ηδὲ 
ἢ6 Βῃου]ά ἀ816 {πΠ6 ψὶη6, 10 ἀρρθᾶϊβ (λέ ἢ6 νψᾷ8 ἃ 
Βυρογ πη ομάδηξ ονοσ 1Π6 τηξραῖβ δηἋ ατπκ, ψ]1086 
αυλίν ἢ ἀου 1685 ἀϑδοθγίδι θα Ὀγ [Π6 ἰδϑι8.". ΝοΣ 
πθοῦ {Π8 ἀρχιτρικλίνος 06 σοηΐϊουπμήοη ΜΠ {πα οοη- 
υἱυϊὲ γγώϑες, Ῥτοβιἀθας, σ41|16 6. Ὀγ {π6 ατθοῖκβ συμπο- 
σιἄάρχης, βασιλεὺς οΥ στρατηγὸς, Αγδίέεν, Π͵]οέαίον, δις. 
οἵ δὶ νψἤϊς Ὑ δἰϑίθιη ρῖνοβ ὄἐχϑίηρ]ο8. ΤΠ ἰδτίοῦ 
ΨῈ8 σμόθδη γ. {Π6 σιιϊεϑῖ8 ουΐ οὗ {Π61Ὁ. ΠΌΠΙΘΙ, ΟΣ 
ψᾺ8 δρροϊηίεα Ὀγ ἰοΐ, ἀπὰ ρῥγεϑιἀθα δυϊπογιϊαίνεϊ υ 
ΘΟ {π6 ριμοδίβ δβϑϑιῃ Ὁ]6 ἃ δἱ {Π6 [688[, σανα {Π6 τιι]θ5 
ἴοσ ἀγίηϊιηρ, ὅτο.; ἴο Ψ ὨΙΟΝ {Π6ΓΘ 18. 8)ὴ Δ] υδίοῃ ἴῃ 
ϑιγϑδοὶι 84.(82,) 1. ψ]οτο 866. Ὦγιϑ. ατοῖ. δηὰ Βγοίβοι- 
ποίάθγ. Βυΐ (η6 ἀρχιτρικλίνος 1Β 80 ἀσϑοτυσα Ὀγ “οΠη, 
{π8ὲ Πα νι ἀθηεν ἄρροαγΒ 0 αν ποῖ βαΐ ἀσνῃ ἴο 
8016 ἢ] τῇδ σιιο8ῖ5, υΐ ἰο ἢαᾶνα ὈΘ66η.ἃ ἀοπηθ88 6 
τηογοῖν Ῥγθϑι Ἰηρ᾽ ον [Π6 οἵδ ΘΓ βεινδηΐβ. ὅθε 4] ἢ 8 
Τυιββοῦῖ. 46 Αὐοδιγοιηο, (Κυιη.) Τῆς ἀθονὲὰ ποίδ 
19 σον ἔογι δα οὐ τἢ6 νϑ] Δ Ὁ]6 τηδιΐογ ἴο ΡῈ ἐουηά 
1ηὴ Ἦν ΑΙ ἢ 5 Πιββογίδίίοη, ψ ο ἢ ἄρΡΘδΓΒ ἴο σοηΐϊδίη 
{π6 τηοβί σοιῃρίοία δηά ςσοιτοοῖ νον οὗ [Π6 βρ]6ςεΐ 

᾿ς Ἀ ὙΒυθβοπια δζὰ οὗ ορἰηΐοη [παῖ Πα ἰδ [6 βᾶ6 ὙΠῊ ἴΠ6 προγεύσ- 
της, οα]]6ἃ Ὀγ {πε [808 ργαριδέαξογ. τ τὸ 

ἙΕ 
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ΔΩΥ ΠΟΤῈ ἴο ὃε ἰουπά,. ἘἘνοη ᾿εοίογε {86 (ἰπη6 οἵ 
να ]ςἢ, ἤοννανογ, {π6 ἴσα ᾿πηροτί οὗ ἀρχιτρικλίνος Ὠδά 
Ὀθθῆ ῥγοίυ οἰθαγΥ βθθη ὈΥ 1,δωρο, τ πος οὔϑοτνδ- 
(105 1 504] ἀδίδ!]. 

“ ἍΠδι ψ88 (ἢε οἷἶεε οὗ (πΠ6 ἀρχιτρικλίνος 8 Ὀ6Θ6η 
γϑγου 8 Υ ἀϊϑρυϊοα. [{4{{| ἢὰ8 Ὀδθη ἀδοϊάἀθα, 5ϊπε8 
1π6 Ψψογὰ 18 δὴ ἅπαξ λεγομένα ἴῃ (Π6 δοτὶρίυγοβ, δηὰ 
ἄοδϑ ποῖ ἴῃ {}}8 οχδοΐ όσα οσσιγ ἴῃ 1Π6 (Ἰαβϑίοδὶ 
ὙΓΠΘΓΒ. ὍΠ6 τηοϑῖ 531:120]6 πλοάθ 866Π18 ἴο Ρ6 (Παΐ οὗ 
σοηΒι ἀοτηρ 10 88 σογγεβροηάθῃηΐ ἴο {πΠῸ 7 γἱοἰἑηίαγοΐεα 
διηοηρ {6 Βοιηδῆβϑ. δὸ Ροίγοῃ. δαί. ο. φῷ2. 98ῃ] 
εἰ Τιτιο πἰλγοῖθ8 Θχρογγθοῖι8 ᾿σΘΓΏ18 ΟσΟΙ ἀΘΠΕΡι18 
οἴδυα ἱπδιάογαϊ :, οὐ ρυοΥῚ ἀοίογβιβ Ῥδυ ΠΒΡΟΙ ΟΟυ}19 
τοάϊοσδηΐς δὰ πιϊη:βίθγιιη, ἤθΓΟ 866 {Π6 σομῃπιθ6η- 
ἰδίογθ. 80 ἴῃ ἐπ Ο]ο88. εῖ. Το ἢ πάγοΐ6 8. διαιτό- 
ριο5. Φυνθηοιι8, ἢ 5 Ηἰ8ι. νδηρ. {ποΓοίογα τιρμογ 
ἴδγπὶβ ἴἢ6 “γολἑέγοἰΐπιι5 βυ πη η1}}8 τ] ]δίογ πεαά δ67- 
υαπέ : δΔῃὰ Αἴῃρη. 1,.. 4. τλ8Κ68 πησηίίοη οὗ 8} ἐστδ- 
τάτης τῆς ὅλης διακονίας. 

10. πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίϑησι, ρ΄Δο 65 
οη {Π68 δῖε (ῃ6 σοοὰ ψίηθ. ᾿ΓὮ}18 ουϑίοιμ 18 ποίΙςοα 
ὃν Ρίη. Η. Ν. 4. 8. (οεἰἰεα ΒΥ  εἴ8.) σοῃνίναϑβ 8118, 
4υδῃ 5ιθιπιθῦ 10.815 τη] ηϊϑέγαϊ, δὰΐ ργοσθάθηϊθ πιθηδβᾶ 
8.0} ουπί, δηα 4180 Μαγίί4ὶ Ερ. 1, 26. 6 γϑᾶϑοῖ 
ΨὮΥ θη Ψηο πᾶν ἀγιηὶς ἔγθοὶυ, ΤΊΟΤΘ ΘΔ ἰακ 6 
ὮΡ ἢ Ρδα ψίηθ, 15 βίδίεἀ Ὀγ (488. ΤΓδίγοβορῃιϑέδ 
οἰοά Ὀγ 1δρθ. Τα ἰαξῖθ 15 ἀου 1688 Ὀ] ρα Ὀγ 
δδιιοῖγ. [Δτρ6 οΟὔϑογνοβ {πὲ {Πππ6 ἀρχιτρικλίνος 58ι:10-- 
Ροβοα {Πδὲ 6 ψίπε δα θη γεϑαγ ργθραγρά. 

10. καὶ ὅταν μεθυσθῶώσι. ΤΠ6 νοτγὰ μεθύειν, ἴῃ [5 
Ρἢγϑίοδὶ 86η56, ἀδηοΐαβ βδίιιγαίθ, οὔ 10 Ὀ6 βαἰμγαίβα 
1 πηοϊδίυγο, δηά, 1 ἃ τηογαὶ 856η86, ἴο ὑ6 8εἰἰαἰοα 
ψ ἢ ᾿ἰαυοτ. Πθησο ἴὲ ἀο68 ποῖ ΠΘΟΘβΒΑΓΥ ἰηνοῖνα 
{π6 ποίϊοη οὗ ἀγα ἰκο ἢ 658, 4Π6 1 15 οἴδη υδοὰ ἴῃ (ἢ 6 
δορί. {κ τ1ὴ6 Ηεῦγον ψογὰ ἼΣΏΩ, ἴο ἀθηοίς ἀγιηκίην 
ἔλθου, δῃά {6 1] ὰγ Ὑ σοηβοαιδηΐ ὑροη 11. δὸ 1ἢ 
ἄοη. 43, 81. 1{ 15 3814 οὗ Φοβαρἢ 5 ὑγείῃγοῃ ἐμεθύσθηῃ- 

" Ἄγε δε ἃ δἰ γλϊδν τηθίδρ Ποῦ ἤθη ννῈ βρεδῖκ οὗ δὴγ οὴς Ὀεπῖ 
ἡἀγομποῖεαά, νοῦ (ὈΥ ἴπ6 γᾶν 15 ἴη6 δϑπηδ υγἱῖ} ὠγμπά. 80 πὰ 
[ἴῃ υἱπο πιαάετε. 
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σαν μετ᾽ αὐτοῦ," Δῃὰ Ηδρρ.Ὶ, 6. ποῸὉ ὙΠ γου 
88.411 ἀσίπκ, Ὀυΐ ποῖ ἴο δαέϊείψ. ὅ66 15. ὅ8, 11. 5. 
6δ, 10. ἴῃ τἢ6 (145810 84] ψυγιῖογβ, 10 18. υβυ Π} Υ ἴα κθη 
οὔ ἀγυῃκϑηῃ685 ; δὰΐϊ ἠοΐ αἰνναγβ.. Τὴῆδ σοῃπίδηΐα-. 
(018 οἰῥβ ΡΏ"ο ἀθ Αρτῖς. Ρ. 600. ἜἙκαλόν γε τοίχων 
ἐπιμελεῖσθαι, προσόδους ἐκλέγειν, ἑστιάσθαι, μεθεύειν. 
ὙΠοδορῆγ. (ἢ. ἘΠ. 18. ἀδβοσιδίηρ {π6 τδη ἰἢδῖ {1Π|68 
ἀδίηρσθ 11}: καὶ ὀρχησόμενος ἄψασθαι, ἑταίρου μηδέπω 
μεθύοντος. 1 2Δ)αἀ Ατίϑίοϊ. ἃρΡ. δίου. Ρῆγϑβ. Τὶ ὦ, 812. 
ΨΠΘΓΘ, δηοηρ ΟἾΠΟΙ {Ππίηρα, (ἢ6 ννῖβδθ πηδη 18 ρεῖ- 
τ ἰ6ἀ ἰο μεθυσθήσεσθαι κατὰ συμπεριφόρας, 06 οσεα- 
δίοποσι. ΥΠΘίΠογ εἴ 48, ἴῃ (ἢ6 νδηρο]βι, (6 σοοά 
ΟΓ ἴῃη6 Ὀαὰ 856η86, 88 ὈΥ 8οπη6 Ὀδθθη ἀοιιθίοα. 6 
(δαί 85 1{ τηδΥ, ἰ πηυδὲ 06 Γεθ Γοα (ἢδί {Π 686 ἃγα 
(ἢ6 ψογή8, ποΐ οἵ (ἢ γιϑῖ, θὰΐ οὗὁἨ 16 “17γελὲῤγ]οίδηιιο, 
δηε {ΠῸῪ τ ρΡ}]ν ΠῸ δρρτγοβαίίοη, δι τπογοὶγ δάνογι 
10 ψηδί ν 88 σι ΟΠΊΔΓῪ δὲ Ὠὰρ14] ἰραϑί8. [0 18 ποῖ, 
Βονόνοσ, δαί ἰπαὶ δ ἐλῤῖβ ἰθαϑί [Π6 ριιοβίβ ψ 6 γα ἰη- 
οὈγιαϊθά, ψῃϊοῖ, Ἰπάθθά, 18 ΟΥ̓͂ ΠΟ Πη68Π8 ΡΓΟΌΔΌ]6. 
Εοτ ψὰ οδῃηοί βΡ0Ροβα [ῃδὶ (μγῖβὲ ψουϊά μᾶνο σοη- 
πυρὰ νι, πιο 1688 ψογκοα ἃ τῖγδο]θ, ἰο ργον! ἀ8 
ῬΑΟΓΘ ὙΠῸ ἰοῦ ἰῃοβ6 ἰδ μδὰ δἰγεδυ ἀσγυηκ ἴοο 
τ οἢ. [Ιἢ ἢ[8 ΠΟΙΥ 8η6 ΡΟ ρΎθβθησοα δν σΥῪ (ἢϊηρ 
ψο ]ὰ 6 ἄοπθ ἀθοθηῖίυ, δηα Ὁγ |}18 ψ]βάοιῃ ἐπα 
ΔΌΓΠΟΓΙΥ πὸ συρϑίβ ψοιϊὰ Ὀ6 ψ 614 ἔγοπι 4] 
Θχοαθ8 δηὰ ἀσυδιοῆοῦγυ. Τὸν ἐλάσσω ἀδηοίο5 {Π6 
ἔεες (βᾳοοὐ), ἐπψονῖον τοῖο, 'πεῖπιι5 ποὐλίο υἱπμπι. 

11. ταύτην ἐποίησε τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων. Κγρα 
ςΟΠΊΡΕ4ΓΟ8.-8ἃ ΨΘΙῪ 58.Π}118Γ ραϑβαρα οἵ ἰβοογ. Ῥδηθᾷ. ρΡ. 
69. ἀλλ᾽ ἀρχὴν μὲν ταύτην ἐποίησατο τῶν εὐεργεσῖων 
τροφὴν τοῖς δεομένοις εὑρεῖν. 

11, ταύτην ἐποίησε τ. ἀ. τών σημείων. ῬΠΙ]οΒί. ἴῃ 
158 Ὑ1:. ΔΡ. 6, 10. (οἰϊεα Ὀγ Δ᾽ εἰδίο π) ἱπηρι Δ ΠΕΪῪ 
Αϑϑογίβ8 ἰῃδλί ΑΡρο]]οηῖβ σουὰ ῬουΌΓΩΣ 511} 118. ζὴ1- 
ΓΆΟΪΕΒ : ῥάδιον ἦν αὐτώ τὴν κασταλίαν οἰνοχοῆσαι, μετα- 
βαλόντι τὰς πηγὰς. [ἴ ξΞοεηβ, ἱπάοοά, ἴο ἢᾶνθ ὕδθῆ 
Τοραταθα ἃ8 Δἢ δβρθοὶδὶ πηοάδ οὗ δυηοηρ πη δουΐοι8 

Ἔ ΤΠοΥα ἰ8 ἃ νΕΙΡῪ δἰ τ 8 ράθδαρσο ἴῃ Ρ]αΐ. Αἰεχ. 69. καὶ παρεκάλει 
τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡδέως γενέσθαι, καὶ μεθυσθῆναι μετὰ τοῦ βασι- 
λέω»-- 
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ρονογ. 80, δἰῆοπρ (Π6 (Ἰαββίξδὶ σἰ δι 1ο 8 ἢ Ῥ δἴ- 
βίϑιη, {πΠ6 ΤΠ] ον ίηρ ἃγα νϑῪ ἀρροβίῖθ. Ον]ά, Μοῖί. 
8, 679. Ηδυβίυπι! σγδίθσα σγορίοτὶ βροπίθ ϑβιᾶ, ρϑῦ 
86αι6 ν]ἀσπηΐ βυσογοβσοογο νᾶ. Ρηιοξίι5. Β10], 4220. 
᾿Ββοσῆυβ ἔοηςβ δαυδπὶ σοηνογίς ἴῃ νη. δ'6δ 
Ατιβϑίοί. Μίγαῦ. Αυβοι]ῖ. Ρ. 884. Ραιιβδῃ. Ε]186. 
2, Φ6. λέβητας δὲ ἀριθμὸν Γ΄, ἐς οἴκημα εἰσκομίσαντες οἱ 
ἱερεῖς κατατίθενται κενοὺς, παρόντων καὶ πολιτῶν καὶ 
δένων, εἰ τύχοιεν ἐπιδημοῦντες, ἐς δέ τὴν ἐπιοῦσαν ---- 
εὐρίσκουσιν οἴνου πεπλησμένας τὰς λέβητας --- Λέγουσι 
δὲ καὶ Ανδριοι παρὰ ἔτος σφισὶν ἐς τοῦ Διονύσου τὴν 
ἑορτὴν ῥεῖν εἰμ αὐτόματον ἐκ τοῦ ἱεροῦ. Αἰδρθη. Ρ. 84. 
Α. Θεύπομπος ὁ γχῖος ἱστορεῖ ---- ὅτι τῆς Ἠλείας τόπος 
ἐστιν ἀπέχων ὀκτὼ σταδίους, ἐν ὦ οἱ ἐγχώριοι κατακλείον: 
τες τοῖς «Διονυσίοις χαλκεῖς λέβητας τρεῖς κενοὺς, παρόντων 
τῶν ἐπιδημούντων ἀποσφραγίϑονται" καὶ ὕστερον ἀνοίγοντες 
εὐρίσκουσιν οἴνου πεπληρωμένους. Απίοπιῃ. [ΠΡ οτΓΑὶ. 10. 
ἐκ τῶν κελεόντων ἐῤῥη νέκταρ αὐτῷ καὶ γάλα’ πρὸς δὲ τὰ 
σημεῖα τὰς κόρας ἔλαβε δεῖμα. 

11. δημεῖον; γεϊγαοίθ. ΟἿ 80 ΨΝΟΓΥ͂ ἱπιρογίδηϊ ἃ ἴθ γῆι 
τ τὴδυ Ρ6 ρογιηἰ 64 ἰο ἀϊ 18 ; αβρϑοια ν 88 80π16. 6Χ- 
πο ]]6ηξ πηδιίογ ἴδ8 Ὀδθη Ὀγουρηΐ ἰοβθίμοῦ Οη (δ ὲ8 
8.016 οι Ὁ {Π6 Θγι αἰ δηα αἰ ρμαπὶ 1[,Δρ6. Σημεῖον 
ἰ5 ἀεῆποιὶ Ὀγ δομ]ουβπογ, ἴῃ 8 [6 Χ. 8 ΤΊΓΔΟΪθ, ρογ- 
ἰοηΐ, ΟΥ ῥτοαΐρυ, 4 ἀεοὰ οὗ ἱπηθηβθ᾽ δηᾶ ἀϊνὶπα 
Ῥονογ, ἴο ψῃϊοὶ (ἢ6 νοῦν ἰαννβ οὗ παίιγα πιυϑὶ γ16]4 : 
δηὰ ἔτοπι (ἢ6 δάὐυποῖ ΔΠγ {πιηρ' ῥσονίηρ {Π6 ἐσ οὗ 
ΠΥ Ψο͵γά οὐ ἀβθά, “ἍΤ σογγοβροηεβ (88 γγ5 [,810ρ6) 
το {Π6 Ηφοὺ. ΠΝ, δῃά 18 οἴϊδθη Ἰοϊπθα ψ ἢ τέρας, ΟΠ] 
Ν ϊσἢ 1 ΑἸ ΠΟ ΓΒ 85 (ῃ6 ΓΝ ἀοοθβ ἔγοπὶ ΓΘ ; δη4 85 

ἘΞ ΤΠ αἰαι!ποιϊΐοη Ὀείνθθη ΠΝ δπαὰ ΠΟΘ ἰ8 (8, ΠΝ ἰπαϊοδίαοβ 
8ΔὴΥ εῇοτί αἰἴῖ6 ΘΟΠΓΙΆΓΥ ἴο Γεσεϊνοά ορὶηϊοηθ, δπὰ (Πειεογα ηθχ- 
μεοίαά, νυνλέο ἢ οἀηποῖ ὃ6 δοοοιιηϊο ὉΓ δοοοσαϊηρ ἴο 6 Ἰανν8 δηάὰ 
ογάον οὗ παΐυγα, νυ ἢ οχοϊίθα αἰἰεητίοη, δηά 'νᾶῦηβ θη οὗ (δε 
Ρἕεξοηοο, ἔανουγ, ᾶο. οὗ (6 Πεῖῖγ, ΟΥἹ δνί 665 [ἢς ΒΌΡΑΓΙΟΓ ἜΧΟ ]}οηςα 
οὗ δὴν εἰνίπε ΤοβοἤοΓ : 85, [ὉΓ ἱπδίβηοα, {Π16 πλῖγδς 165 ροσογιηεα ὈΥ͂ 
Μοϑβε8 Ὀεΐογε Ῥῃδιδο, (ῃ6 Ἠεαϊίηρ οὗ (ἴδ δίοϊκ, σδϑίϊηρ; οι ἀεν]}5. 
Βιιῖ ΠΕῚΘ ἀδηοῖοβ ἃ ὑγοαΐργ, βοιῃδει ἢΐηρ; δίυροηάουθ δηὰ δεγοπὰ 
ἐχρεοίατίοη ; 88, ἴον ἰῃϑίδῃοθ, {παὶ οὗ Μωβεβ σδιυβίηρ τναῖεν ἰοὸ ριιδῇ 
τοι πὰ τοοῖ, (ἢ6 βἴδπαϊηρ; 851}}} οὔ {πὸ βυη δἵ (ἢς ργαγοῦ οἵ ἤόβἤια, 
δηά {Ππ6 γεϑϊουίηρ (με ἀεφαή το ᾿ξ6, Τῆς Εἴγῃν. Μαρ. [Δγ8 ἀόννω (ἢ}}9 
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186 δερί, ΘΟΧΡΓΕ5865 ΣΥΝ ὈῪ σημεῖον, [Π118 1 ἀο68 ΣΔΕῚΣ 
Ὀγ. τέρας, Ἰοϊηίηρ {Ποῖ ἴῃ Ὠ ει 4. 84. 6, 22. 7,19. 11, 
8.13,1,2. Ρβ. 185, 90. ἔτοπι ΠΟ ἢ ραβϑαρθβ 1 δρ- 
ΡΘαγ5 (δι (ἢ ψογὰ ν88 Δρργοργίδίβα [0 Ἔεχρῦγθβ8 [Π 086 
δρηδ ὉΥ ψὨϊοἢ ΨΦεμονδῖ, εἰζῃογ τη ϑαϊδίθ Υ ογ ᾿πηη6- 
ἀϊαίοϊγ, θγῪ Μοβββ δῃηὰ (δ Ῥιορἢοίβ, ννὰ8 ρϑδβθα ίο 
ΘΒ. Δ 0}16} [π6 τ ἢ οὗ τανο]αιίοη. Σημεῖον, ἴῃ 1[8 ον ἢ 
ὨδίιΓα, ἀσϑρηδίαθβ ἃ (ἢ ηρ, ηοΐ ΟὨΪΥ ΘΧΙΓΔΟΓΑΙΏΔΓΥ δηᾶ 
ΒΓ ΚΊῺρ᾽ [ἢ 6 86η5865, θυ 4|80 ψ]|δί 15 ΘΠ ρ] ογοα ἴον (ἢ 6 
βρη γιηρ ΔηἋα Δι Ὀγδί!ηρ᾽ ΔΩΥ {Π]ηρ, [Πουρἢ Δοβοηΐ 
Βηα ἐπΐὰτο. Ηδποθ 480 »γοβηοϑίδος, Μαίιῇῃ. 16, 8. 
Δα ἔψρε5, Μαίιῃ. 12. 89. ἴμικα 9, 29. ΑἾΪβο 5α- 
ογαηιθηέα (845 ἴῃ Μαίῃ. οὗ εἰτουπιοϊδίοη, οι. 4. 9.) 
ΔΙῸ 80 Θχργθδβοά ἢ 16 Ν. ΤΌ Μοβί δρί!γ, ῃογοίογο, 
5 (18 ψοτγὰ υ8ρ64 οὗ {Π6 πιϊγαοίοδ, ἃ8 ΜΟΙ οὔ Ῥχγο- 
ΡῬἢοίβ δΔη4 ΑΡροϑι168, 88 οἵ (ῃγῖϑί Ὠιπβ6] ἢ, ἴο Ἰηἀϊσαία 
{πᾶ ΠΟΥ γα ἄοπα ἢοΐ ΟἿΪΥ 1η ἃ τηοβϑῖ ψοηάογᾷι]} 
ΤηΔηηθτ, δῖ δἱ (Π6 βδπι6 {Ππὴ6 Ψ616 80 ογ θά δηά 
αἰγεοίθά ὑγ (Π6 Ψ186 σομηβεὶ οὗ (σοά, ἐπὶ {Π6ν τ γθ 
ΓΑ] [ἢ6 τηᾶγ 8 δα ολαγαοσέογδ οἵ ἴῃ6 Μοββίδῇ, δηά 
δοραῖς. οὗ ἢϊδ Ποάνθη]Υ ἀοοίτηθ, δηα ἔγρ65 οὔ 6 ψᾶνγϑ 
οὗ (ὩΩοὰ (ο πηδη. ἐἰδαρθ) Οπ {818 ἱπιροτίδηϊ βυ}- 

ἀϊδιϊπειοη, “ Ῥγοάρίατῃ ἀϊολιιτ φυϊοαηαιε εβξοία8 ργδθίεπαί μι γα] 8, 
τ ρου ΕΟ αυϊοαυϊά σοηῖγα σοπιη 6 πὶ σοηδιυείπἀϊηοῖῃ δεοαϊτ. 
Ὑ ῬΒΕΟὨΙΟΥ ἐδ πιεαπὲ απῷ ρτοίεγπαίιτγαί εἰεοῖ; ὃμὲ ὃν β1ον απῳ 

ἐλπίηρ ἰλαὶ ἡαρρεπβ οοπίτατῳ ἴο ἰδ οταϊπατῳ οουγεὲ οΓΓ ἰ(ἠΐπρ6. ϑῖηςο, 
ονγανον, (18 186 ἔΓεα δ ηΥ νατῖεβ, απὰ Ὀοῖ᾽ι νου ἦ8 ἈΓα δα) ρ] ογεᾷ [0 
ὌΧΡΓ 58 ΠλΪΓΆΟΪθ6. οὗ ἴΠιπ βᾶπηα Κἰηὰ, τγὸ βῃουϊὰ (1 {ἢ} Κ) τρβῖκα (ἢ 8 
ἀἀὐκιϊποιΐοη σοηῃδίϑῖ οί ἴῃ {Π|6 αἰ εγοηὶ οἰα9565, Ὀὰῖϊ ἴῃ ἀϊδεγεηῖΐ φια- 
ἐϊέϊοα οἵ τηϊγΆο 69. ΕῸΓ 8:58 δηᾶ ῃγοά!ρίαθθ τῇ θοῇ θ6 ἰογπ)οὰ 
ΣΏΣΓΔΟΪΘΘ, ᾿παϑτη ἢ 85 (ἢ 6 ἔογτηδν τϑεθαὶ δοπιοίπὶηρ ἐμαὲ ὶς ἠίἀάθῃ ΟΥ 
ἡμίωαγο; δηὰ ἴῃ ἰαϊζον Ἔνΐηοα βοιηδῖξρ; Ἔχ γβ γα ΤΥ, δηὰ οδ]ου- 
Ιαϊεὰ ἴο Ἔχοϊίε δηλΖεηηθηῖ. Ηδησε ἰΐ [Ο]]ονν5 ἰΠδἴ {Πὸ ὨοίΟη οΥ̓ δίψκς 
ὧθ τὭοΓγο οχῖίθμηβῖνα τῃαη Ππαΐϊ οὗὨ ργοήϊσίος. ΑἹ] ρσοαϊφὶος γα βἰφη8, ἃ8 
Πεΐηρ βθηΐ ὈΥ͂ ἴῃς Ποῖΐγ ἔον ἴη6 ρυγροββ οὗ γενθδιηρ τυ παὶ ᾿6 ἱἀδη. 
Βιυιὶ 81} οἰρηϑ τὸ ποῖ ργοαΐσίθβ; Ὀδοδιιδα δνθῃ {Π!ηρΒ νυ ον ΔΤα σοἢ- 
αἰδίθηι τυ ἢ (ἢ ΟΥΑΙ ΔΑΤΎ ΟΟἸ186 ΟὗὨ Ὠδίυγα, ἅΓ6 δ)ρ] ογθὰ ἴο σανϑαὶ 
ὨολνθΩΪγ τῃΐησ8. ὙΠῈ ϑδης δι ποίΐοη τῆλῪ Ὀ6 τηλᾶθ Ὀείννεθη 
σημεῖα δῃὰ τέρατα : αηὰ (πεγείογα ἤδη ΟἿ γΙδῖ ̓5. συ γα 68 8Γ6 Θ0ῃ- 
δίδῃ ἷγ οὐ! δὰ σημεῖα, [Πουρ ἢ {ΠΕΥ̓ τηὶρ ϊ ΝΈΤΥ Μ»6}} θ6 ἰοΓ πε τέρατα, 
ἴηε ἔ͵ογος οἔὗἩ ἴπε86 ννογὰβ τηδυ δ βαϑὶϊν ἀἸβοογηε. ον {Ππᾶἴ γέδθυῃ, 
Βαβι], Μ. Ο. 7, 7εβαΐα, 6 τρῃϊ, ἤθη ἢ6 γαπλαγκδ: ᾿Εστὶ σημεῖον, 
θϑὴ δὰ φανερὸν, κεκρυμμένον τίνος καὶ ἀφάνους ἐν ἑαντῷ τὴν δήλωσιν 

ω»». 
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Ἴ6ςσξ [ τημ8ὲ ΓΟΙῸΓ 1ῺΥ τοϑάογ ἴο (ἢ 6 βχςθ]θηξ ἰγθϑτδ6 
ΟΥ̓ Μτν. ϑσιηοσ, ψῆοβα ἀρῆπιίοη οὐ 8ἃ᾽ τηῖγϑοῖα ἢ 89 
Ὀδθη τῆ ᾿ππηργονοαὰ ὈγῪ τ. Μα ίδΥ :---ς ΕνογΥ 56ῃ- 
8510]6 ἀδνιδίοη ἔγτοτπη, ἃη ἃ ΘΝΟΓῪ δεοπιὶπρ σοηἰγαάϊςτίοη 
ἴο, {Π6 Ἰανν8 οἵ παίῃγο, 50 7αν α5 ἐΐον αγὸ Κποιυπ, τηυιϑῖ 
Ὀ6 δὴ ον ἀδθηξ δπα ἱποοηιθβί 6 πηῖγαοὶθ. ὦ 

11. καὶ ἐπίστευσαν --- οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ὀοἰϊδυοά ἠϊΐπι (0 
δοίλο Μεορεοίαθ. ἍΜ) ε τοαᾶ, μονδνοσ, τπαΐ {ΠῸῪ δα 
δούογα 6] ενεά ; δῃὰ ἱπογθίογα γγχὲ τηιιδὲ ἴᾷκΚα ἐπίσ- 

ἘΞ Ὧν {πι5 Ἔχργεβδίπρ ὨΥ56]} (Ξλγ5 Ὦγ. Μα! γ), Ε νοι] ρσυλτα 
διραϊηβί δὴ οἰ)θοίου νυ Β1ο}ν 85 ὕὑθθη δά ἴω {πὸ ἰλησυαρε εἰμὶ ογεὰ 
ΌΥ 80ῃ)86 διενοραῖθθβ, 88 ν}} ἃ9 ϑηθη θϑ, οὗ (γί βιλμἱγ,  ΠΘῺ (ΠΟΥ 
ΤΕργεβοηΐ ηιγασίος 88 Ὀἱοἰαἰϊοπε Οὗ [6 ἰαιυ8 οὔ ναίιιτο. Ὧτ. Βγοόννῆ, ἃ 
Ῥγοίουπα πιεῖαρ ἢ γϑ᾽ εἴδη, ἀπα [ἢ δι ισοαβ80 0 οὗ {πε οεἸεὈγαῖοα Ὀυρα]ὰ 
διανναγί, σοπίε 95 ἰδαῖ πλῖγαι 68 ἃ ργίογὶ δι ροβϑϑίυϊα ; (ἢδῖ {πὸ γ 816 
ποῖ νἱοἸαι ΟΠ 8 ΟΥ̓ {6 αν οὗ παίυσγο, απὰ ἃγὲ οδμαδὶς, υἱηδν οογίδῖἢ 
οἰγοιηγοίαηςο5, οὗ θεΐηρ τηδάδ Ἵγθά!0]6 Όγ ἰεβϑίϊ πον. “ΤΏ ροβϑί- 
ΠῚ (βὰγ8. 1)ν. Βτοινη) ΟΥ̓ [6 οσοαβίοηκὶ ἀϊγεοῖ ορεγαϊίοη οὗ 186 
Ῥονγον νυ σῇ ἔηγτηθὰ τ τννοτ], ἢ ναγγίπησ ἴῆε υϑυ8] οουγδα οἴ 118 
ἐνεηίβ, ᾿ξ ννου]ὰ Ὀὲ ἴῃ {πὰ ᾿ροβῖ ἀθρτεθ ὑρἢ}]οδορίςαὶ ἴο. ἄδην ; 
ΠΟΓ οδῃ ννῈ ὑΓΘϑΌ 6 (0 οεζ δίς (ἢ6 ἀἄδργοα οὗ ἰ18 μγουαῦ} γ. -Τθ 
ἴαννβ οὐὁἨ Ππαΐτγα, βυγεῖγ, ἀγα ἢοΐ υἱοίαίοα ψνΏΘΠ ἃ ἢενν δηϊοςεάοθηϊ ἰδ 
ΤΟ] ον εα Ὀγ ἃ πενν οοῃβεαιεηῖ ; ἴδεν δὰ νἱοϊδῖοα ον ἤθη πε 8η- 
ἰεοεάεηΐ, θεΐηρ; Ἔχδοῖὶν [ἢδ 88:6, 8 ἀἰθεγεηϊ σοῃβεηυεηῖ ἴ8 ἴΠ6 τεϑυϊῖ; 
Α πιΐγεοϊα ἰδ ποέ ἃ νἱοαἰίοη οὗὨ Δὴγ ἰανν οὗ βαΐυγε. [1 ἱηνοίνεβ, ἴποτὸ" 
ἴογβ, ψγιπρδγὶϊγ, ΩῸ οοπίγααϊοι θη, ΠΟΓ μἤγδίοαὶ δοϑυγάϊγ. [{ [88 
ποιῃίηρ; ἰη 11 νν ὨΙΟἢ ἰ8 ἱποοηϑίϑῖθης νυ ἢ ον 6] ΕΠ οὗ ἴδε τηοβὲ υπ- 
ἀονί αι πρ᾽ πη ογλῖῖν οὐὗἩ παῖιγε ; ἴον ἰΐ 8 ποῖ 11|ὸὲ εδσηυθηος οἵα ἀϊἔς 
εγθηΐ ἜἼνθηΐ, ννῆεη (6 μγεςδάϊηρ οἰγουπιμοίδησεβ ἤανα Ὀδδὴ {Π|6 βίη : 
1 18 δὴ εβεοι δὶ ἰὰ ον ἴο οὐὔγ οὐϑεγνδίϊοῃ, Ὀδοδιιδα ἰΐ 18 ἴῃ γϑϑ}] 
ΟΥ̓ πανν δηὰ ρδοι ΠᾺΓ οἰγοιπιϑίδηοεβ. Ὅρα δηϊοοείθηϊ πα8 Ὀσθη ὈΥ 
Βυρροπίτἰοη αἰ ογοηΐ ; πὰ ἴἴ ἴδ ποῖ ϑννοπάοτι!, ἱπεγεοΐογε, ἰῃαἴ (Π6 
οοῃβοαυοηΐ α͵50 δῇῃοιϊαά μ6 αἀϊβεγεηῖ. ΨνΏ1]6 νοτυ τηΐγαοὶς ἰδ ἰο Ὀ6 
σοηδίἀενεὰ 88 ἴ{π) γεδι οὗὨ 81) Ὄχίγαδαογϊμαγυ δη(εοααςηῖ; φίποα ἰὶ 
ἤουν5 ἀϊγοςοιν ἔγοτι ἃ ἢ ρ θγ μρόννεῦ ἰπδῃ ἰ8 δοοιβίομμεα ἴο ορεγδῖα ἴῃ 
πε σοπμηοη γαῖ οὗὨ ἐνθηϊδ νυ ἷ0}) σοι ὈΕΠΘδι ἢ οἷ νἱονν, ἴϊε 
ϑόαυδηςα Μοὶ ἰι ἀἰθρίαγβ δ δ τοραγάε, ἰηἀεε, 88 ουΐ οὗ [6 
σΟΠιπΊοη εὐὐυ186 Οὗ Ὠδίια, ὑὰϊ ποῖ 88 σΟῃ ΓΩΤΥ ἴο ἴῃαϊῖ σουΓγδα." 
Βεοννῃ.) οἱ {Πε5ὲ ρτοιιηὰϑ8] νν}}} νόηῖατε ἴο μγοροθϑα ἴῃ (ΟἸ οτνϊηρ; 
ἀἰεδηϊί ὁ, :--τὰ τηΐίγαοϊε του 6 ἀεβηεὰ δυο δὴ ἰηϊεγροβίιοη δηά 
αἰτοοί ἌρΡΘΠΟΥ οὗ ἴῃς ΑἸ γ Ῥονγοῖ, 85 εἰϊπεν 191, Ὀ1] ξοσνψαγὰ 
δαγΓίδϊ μῃμεηοπιθῆδ, ννῃϊοἢ, ᾿πουρἢ ποῖ αἱ νατγίαποο νυῖτἢ ἰἢ6 σἜΏΟΓΑΙ 
ἰατν5 οὗ παίανε, ἃ γεῖ εβεοιβὰ νυ ἱτμους ὑεΐηρ;, ἃ8 οοηβεαιδηῖθ, 86 
ζδβυ]ῖ οὗ δηϊθοθάδῃϊ οα0}865: ΟΥΓ Φάϊγ, διιοῦ ἃ ἀἰτεέοϊ ΒΡΈΠΟΥ ΟΥ οπμηὶ- 
Ροίδηςε 88 ῬΡγο 668 ΡῃΘΠΟΠΊθη8, ννϊο) ἴδ σοιη πη ΟΟΌΓΒΘ οὗὨ Ὠδ- 
ἴωγε, 1. 6. (ῃ6 ΟΥ̓ Γγ οοηοσαϊεηδίϊοη οὗ Δηϊδοράξηῖϑ δηςὶ οσοηϑοαυδηῖθ 
ὨΘΕΙ͂ ρτγοάσοα ; διιοὴ ἃ9 ταϊβίηρ ἴῃε ἀδδά, διε. 
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τευσαν [ἢ Δη) οἰ αἰςα} 86η86, ἐλεν Ἰπάθρα ἐπογομρλῖν 
δείϊευεά. Κυϊηπορὶ οὔβεγνοϑ (ἔγοιῃ (1458. Ῥῇ. δδςτγ.) 
παῖ ([ἢ6 Ἰάϊοπὶ 15 Ηδῦτον ; ἴῸΓ ἴῃ ἴπδΐ ἰδηρυδρα ἃ 
ἐξίηρ 15 1Π61} 5414 δβρϑοίδ!!ν ἰο δθ, ᾿ν ἤθη 1ξ 18 σοηϑβὶ- 
ἀογαΌΪυ ᾿Ἰηογθαβοα δηαὰ αἱ ρηιοπέθά. 80 “οβἢ. 24, 14. 
σοιῃηραγοά νη} 16, 91, Οδεη. 1, 6. οσοιηραγοᾶ νψιἢ 
Ἡδῦ. 11,8. Βυ δόξα 18 ἤδΓα ᾿ιηθδηΐ (88 οἴζθη) {68 
Βἰογίουβ ρονϑγ, (ηδ]ϑίγ, δῃὰ αἰ ρηϊΥ οὗἩ [6 Μαεββίδῇῃ. 
δα ὅ.ἢ]. [δχ. ! 

12, 18. κατέβη, Ρτοςοοἤδα ἰο (δρογπαῃ. ὍΠα 
νοσὰ καταβαίνω 18 οἴἴζθη ι64 οὗ )ουγησγυίηρ ἴο ΔηγΥ 
ΔΓ Π16 ρ΄δοα ; 85 ἴΠ6 Ορροβιίίθ, ἀναβαίνω, 18 864 οὗ 
δοϊηρ ἰηΐο {Π|Ὸ ἸΠΊΘΓΙΟΙΓ Οὗ ΔΠΥ σΟΌΠΙΓΥ. {6505 ψαοηΐ 
ἴο Ὁδρογηδιπὶ ἔγοπὶ 118 ΠΟΙ ὈΓΥ, 88. ἴο 8110} 0] 68 
Π|6 ργορῃθί8 ψοῦο δοσυβίοπιοα ἰο ροὸ. Ηἰ5 τηοῖϊοῦ 
δηὰ τοδί οἢ8 βθο ἴο ἤν [Ὁ] ον θὰ πίη {π|{Πόν, [ῸΓ 
1Π6Υ ΡΡΘΑΓ ἰο ἢᾶνα ἄν εἰς αὖ ΝαζΖαγθίῃ. (Βοβθηῃ.) 
566 [,μεἰρῇ Αημοί. δηὰ 1ρμιοοί. ΟὐΟηβυϊέ ἴΠ6 ποία 
οῃ Μαεαίιῃ. 4, 12 δηὰ 18. 

14. εὗρεν ἐν τώ ἱερῶ τοὺς πωλοῦντας. ἼΠοΙΘ ἢανο 
Ὀδοη, δηά 811}} ἄγ, (ἢοβθ ψῇῆο ηϊαϊηϊαίη τὶ (ἢ γίβὲ 
ἄγονα {Π6 Ὀυγοῦβ δηα 86]16γβ οἷ οὗἨ {Π6 ἰθιηρῖς ποθ 
ΟηΪγ. Βυΐ (85 1ἴ 8668) ὕὑροῃ ἰηϑυοῖοπέ ρτουηα8. 
Τῆδί {18 νν88 ργίου ἰο, δηὰ αἰ ἤδγθης ἔγοπ,, {Π6 5: Ὠ} 1 Γ 
ανθηΐ γϑοογάσριϊ τη Μαί(!). 291. ἀρρϑαιβ (45 Ποασατγιάρθ 
γγ06}} οὔβθῦνθβ) ἴσοι (6 σοηΐδγθηο ν ἢ Νιοοάοιηυ8, 
ὙΒ10]} 411 π468 [0 τλῖγδ 6168 δ [158 ἔδαϑβί, δῃὰ ἰ156]  ργθ- 
οοὐοθαὰ τ6 ἱπιρτγϑοηπιθηΐ οἵ (Π6 Βαρίϊϑῖ. (ΟΟπιρᾶγθ 
Φοδη 8, 92----24. Ιηάορα ἐπα θ68[ σοηηθηϊδίογϑθ, 88 
Βοβωλη. δηα Κυϊηοοὶ, αϑϑθηΐ ἴο {Π} 6 ορ!πίοη οὗ ὅτο- 
εἶὰ5, ψ ηϊσἢ 15 ΘΧργοβδθα ἴῃ {6 ἰο] ονϊηρ ννογάβ :--- 
“7}68113, ἃ5. ἰῃ6 ρΡΌΓΡΟΒΕ οὗἨ ἢ͵8 σοῃγηρ Ψ85 ἴο ρυτν 
τοὶ σίουβ οὔβογνδῆσθβ, τηϑεὶθ 118 Κπονη (δογ [8 
Ογθηΐδαὶ πηᾶηηθγ) ὈΥ δπιρίογίηρ 8 σοηϑρίουουβ 58]6Ὲ. 
οἵ ΒυηΡ 0] 1οὰ] δοιίοη, ἰῇ ρυγρηρ [Π6 ἰδπρ]6, (88 
δοίης {με 8641 οὗὨ το]! ίοη), ὅτε ἀδουῖ (ῃ86 δορσίπηίηρ, 
Δη( βθοοηῦ γΥ δ [ῃ6 οὐποίμαίοπ οὗ ἢ 8. Π)ΪΠΙΒΊΓΣΥ ; 1ἢ 
ὁγίογ {π4ῖ 6 τσ δῆον δύ ἢ δπαφά ἢ τ ῆδὲ 
ἢᾳ παά Ὀεριιη.᾿ 

14. πωλοῦντας. δ0 ΘΟχίθηϑινο 88 [ἢ 6 πΠΙΘγοΠΔη ͵86 
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σατο οὐ, ὑπαὶ (45 ψς βπὰ ἔγτοη (6 ΜΙβθἢη4) [ἤθτ 
ἡνᾶ8 8η οἷἶδοος δϑραθοίδ!ν δρροϊηίθα ἴἰο ξυρροτίηϊομπά 
{Πη6 ἐγαοκ ; δῃά νγὲ ἰθαγῃ ἔγοπη {όβϑρῇυβ, {ἰαῖ πλοῦς 
τἢδη 2560,000 ν᾽ οὔ πη8 ψογς οσεγεά Ὁρ δὲ οῃ ῬΆβϑουφγ, 
τοῦ υϊέογ, ἴῃ δοθοκοὶπι (οἰοα Ὀγ 1Διρ6) [( ἃρ- 
6 ΆΓ8 {π8ὲ τἸπιρὴ οχίογ θη νν88 ρῥγασι 864 ἴῃ {0 5416 
οὗ [πε βδογιῆςίαὶ νἱ οἰἿπ|8, πα {πΠᾶὶ ἃ ρτοαῖ ραγί οἵ τἢ6 
ΓοΥ͂Σ τὉῃδησα γιϑίηρ σδηθ ᾿ἰηίο {6 πδηά8 οὗ (88 
τἰοβίβ, ψῆο 8014 1τὴ6 ᾿Ισθῆσα ἰο νοπά σοιῃῃοά 65 

{ἢθγ6 δὶ 8 ΝΘΎῪ ἀθδγ Γαῖθ. 
15. ποιήσας Φραγέλλιον ἐκ σχοινίων, πάντας ἐξέβα- 

λεν. Βαϑῆδρο, [4Πρ6, δπα Κιυϊηοοὶ {{π|ὴ1 (παῖ (8 
φραγέλλιον ννἃ8 [ογπηθ6α ἴτοπι [ἢ 6 τορθβ ψ ἢ ἢ νι οὶ (8 
ὌΧΘΗ ΨΟΓΘΟ ἄγίνορῃ. Ἅ|||8,9 πονανοι, ἄορϑ ἢρί β6θῆη 
ΨΘΓΥ ΡΓΟΡΔ016. 1,4ηρ6 [858 δβρεἰβίαοίογιν βῆθνψῃ {πδξ 
ἐξέβαλε τὺ ΡῈ υηάἀοιβίοοά ηοΐ οὗ ἔοτγοῖθ]6 εὐθοϊίοῃ 
Ὁγ βίγιρθῳ, ἘΡυς οὐ βι11οἴ δηα Δι Πογ! ἰδίϊνα Π]ΠΟΙΊΟΏ ὶ 
ΟΥ̓ {παᾶ0 14 ἢ8 πιϑρὰ τ[ῃ6 φΦραγέλλιον δἰ 8}}, 1 νν85 ἰονψαγάϑ 
1η6 οΧΘη δηά δθαβίβ ; 7 {Ππ||ι8 ἀραὶηρ ἢ οδοῇ 860» 
οογληρ (ο [Ποὶν παίυγθ. ΤῊρ υ88 οὗ (6 φραγέλλιον, 
ἴοο, ΤΏΔΥ Ὀ6 ΓορΓαδα 88 ἃ σψηιδοίϊοαἰ αοίῖοη. ΤὭρΊΘ 
Ψ͵Ὰ8 ῬΓΟΡΔΌΪΥ πο πορά οἵ βίγίρϑβ, βίῃφα [Ποβθ ἔγαΐς- 
ἤοίκροτβ ψου] α ποΐ 5ΟΓΌΡ]6 ἔο ΟΌΘΥ {Π6 ογάογῃ οὔ {688}8, 
8η4 γιοϊὰ ἰο ἢϊξ ρίοιι8 1Π] Ποί]Οἢ, ΘΒΡΘΟΙ4}}Υ βίποθ ἃ 
πτοαῦ τα 46 οὗἁ ἢ18 ΟΠ] ον 8 δηαὰ ἔλνοιγογβ ἯΘΓΘ 
Ῥγεβθηΐ, ἃῃὰ [Π6 ρθορ]8 δἴ ἰᾶγρβ ἢ6]4 [8 ἔγϑδιι48 δηά 
πΌΡΟΒοη8 οὗ ἴπΠ6 {γα Κα ΓΒ ̓η ἀρφίοβίδίζοθ. ΤῆμΩΒ 
 ΠΔῪ ΔΠΒΨΘΓ [ἢ σαν] οὗ 1Ππ086 γῆ μάνα οδ)]εοίοά 
παῖ 9680ς5 ἀϊά ποὲ ἂςῖ ψ ἢ (Π6 ἀροοΐριις ἀϊδοτρίροα, 
δῃά τ ρύπάρης οἰγουπιβρθοίίοη 50 σϑιῃδγκβϑηϊθ οἡ 
ΟἴΠΟΣ οΟσΔΒ:008, ὈΥ ἢ }8 υδίηρ' ἔογοα δηα σομῃρυ 8]0ῃ 
ἡ ἢου ρῥτγανίουβ Δα !Ποηϊοη, δηά αἰπιὶορ ἂἃὲ σοηγίο- 

ἘΞ Ἐβρδθοΐδ!ν (οὔδεγνεβ 1.210} 85 ϑδέγίρος νγεσὲ οοποιδγθὰ 85 {86 
τηρεῖ ἀἰβρτδοεῆι] ΟὐὗὁἨἁ ρα ηἰβπηδειῖβ, δηα ΟὨΪγ τεβογίεὰ ἴο ἴῃ οᾶθ65 οὗ 
ἐχίγεπηε ἀδἸπαυδηογ. 850 ἢογ. 1. ϑαῖ. 8. Αἀϑβὶϊ τερθ]α, ρεςοδίς 
ᾳυδ ρθδβ ἰιτορεῖ ϑάῦδβ: Νὰ δουϊοδ ἀἰρηυτιλ ΠΟΓΓΪΌΪ: δβοοίεσε 

ο. 
1 ΤῊΐθ, βονγενεσ, νὰ οηρ; ΔΡῸ δοθῇ ὃγ Ἐπί γί ι8, τ ἢ086 ννοσάβ 

ΔΓ6 {Πε86 : Χρὴ δε γινώσκειν, ὅτι ποιήσας τὸ φραγέλλιον, οὐ τοὺς ἀν- 
θρώπους ἔτυψεν, ἀλλὰ τούτους μὲν ἐφόβησε, καὶ ἀπήλασε" τὰ δὲ πρό- 
βατα καὶ τοὺς βόας ἔτυψε καὶ ἐξέβαλεν. . 
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τἰο). ὙΠδαΐ 1 ψβ σδ᾽ ουϊδίθα ἰὰ Ἰηοὰγ (ἢ6 ΘΘΏΒΕΓΣΘ 
οἵ βοαϊίοη, δπα ϑησουγαρα [}15 αἰδοῖ ρ 88 (0 {Π1ΠΚ (ἢδὲ 
[5 Κίησαοτῃ εὑας οὐὗἨ ἁ [ἢ18 ψοτΙ]ά : που σῇ Π6 οἡ ΟἾΕΓ 
ΟΟΟΒΒΙΟῺ8 οτάἀογοα {ποτ ἴο 6 ἀμάχοι, δηὰ τ.86 ΠῸ 
ἔοτοα Ἔχοθρί {πὸ ββῆσδου οὗ [Π6 σι οὗ (ἀοά. δυγοῖὶγ 
{Π6 πὰ βριτὶ οὐὨἨ Ζ9658ι18 σου ]Ἱὰ ποῦ αν ρου θα 
τϊδῖ πηθη 5ῃου]ὰ Ὀ6 γοίογμμθα ὈΥ 8068, ΟΥ̓ ΔΠΥ Τοοσ- 
Ῥογθδϊὶ ριυ Ἰϑηῃπιθηΐβ; δΔηα ἤδῆςσθ, 6 ΠῸ ΨἼΏΘΓΟ σοδά 
ἐΠπαῦ ΔΙΏΟΠΡ᾽ 80 ΤΊΔΗΥ͂ Π]ΓΔ0]68 «0685 ΘΥΟΓ αἰαὰ δυρῆς 
{παῖ ψὰ8 οοπηδοίθα σι 16 1Π]}ΠΓῪ οὗ δὴν ἢιυτηδη 
ογθαίσγθ. Κέρμα (848 1 αν Ὀεΐογα οὐρβογνεά,) Ἔβχϑοῖν 
ΘΏΒΨΟΓΘ ἴ0 ΟἿΙΓ ΨΟΓΩ (ΟἹ, πιοη ον. 

[ὅ. τὰς τραπέϑας ἀνέστρεψε. Βο8 Ψψοι]ά τοδά ἀνέ- 
τρεψε, δῃὰ οἵ (ῃ15, ΝΥ οἰβίθιη οἰΐθ8 δὴ δχϑιηρο. ἔγοπη 
Αροϊ!οάοτ. 8, 8. τὴν μὲν τραπέξαν ἀνέτρεψεν. 1 αἀὰ 
208. 380,38. ταυτ᾽ ἀνατρέψα:, ΞΒροκαῃ οἵ 16 ονογίυγη. 
ἱησ οὗ οὔρ8 δπῃὰ νϑβ86]9. Βιιΐ ἀνέστρεψε ἢ48 Ὀδοη 
βα(Ιδίαοίογν ἀοέδηπ θα Ὀγ ΑἸἹΡογίὶ, λοι, Καὶ ῬΕο, δὰ 
Ι,οοβποτ. ἰπάροϑ, ἀναστρέψω 5, ᾳη168 (485᾽. Π6γ6) ἰο 
ἔυγη ὉΡ, ἴυμγη ΟΠ ΟΠΘ6 8146, ονογίιγη. ᾿Ανατρέπω, 
αἰνναγ8 ἀθηοίθβ ϑμδυογίο, ἰ0 οοπιρίοἐοἶῖν ἐγ οὐαγ. 
Τα Ψψοτγαβ ᾶγθ, πούνανοσ, ρογρϑίμα! γ σοπέουπάρα ἴῃ 
τ1Π6 ΜΚ. οὗ πα (Ἰδϑϑίοαὶ τυγιῖθγϑ. 

17. ὃ ϑῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με. (Οὐοτμτηθηΐδ- 
[ΟΥ̓ ἃγ ποῖ αυϊ6 ἀστοϑα οἡ {Π6 56η86 Οὔ {Π 686 νογάβ, 
ΜΏΙΟἢ ἅτ 8η ἀοοοπιπιοάαέϊοη οἵ Ῥ5. 090, 10. 1, δρ6 
ΒΟΤΘΥΟΣ, [1848 588 188  ο ν ργουεαά τπαὶ 1Π6 ρἤγαβθ 
κατέφαγε με 8 ο Ὀ68 ἴδ Κοη 88 8η εἰ ρἢ [164] ΕΧΡΓΟβϑίοῃ. 
Δἢα ἃ βίγοῃρ, οὔ θη .815π|, (ο ἀδηοία ν]οἰοηΐ στοῦ, ἴῃ - 
αϊσηαίίοῃ, ὅς. 80 200. 19, 22. (Πε] 4,1. ϑ΄1π|118Ὁ 
ΘΧΡΓΘΟΒΒΙΟΏΒ δΓ6 ῥγοάιιοοά ἔτοην {{πΔ Οτγθεαῖς δπα 1 λείη 
ΟἸαββίσδὶ ψυυοτβ ὈΥ ΓΙ, δηὰ δβρθοίδ!ν Ὀγ ἢ 8 
Ιοαγσηθα δηά ἱηάἀϑίδι ρα] 1,ἀπρθ. [1 {Π086 ρϑββαρδθβ 
ἤονγανοσγ, 1 185 οοηηρά ἴο ετίρ, 8ηἀ αηρμϊδῆ. Πδεγο, 
1 ἢδ8 τϑέδγθησθ ποῦ ον ἴο (ἢ6 ᾿παϊρηδίίοη [8] Ὁγ 
6815 δι {η6 ρῥτοίδηδίίοη οὗ [π6 ἐθπηρ]6. θυ ἢ8 ἐδγνι ἃ 
δῃηᾶ αγεαοηΐ κοαΐ ἴον ἴἢ6 ποηουν οὔποθ ἀνὲημα τὐογ5}}} ; 
βίησο [ἢ 15 1Π 6 56 η586 οἵὨ οἴκου. 1 τηυϑὲ δα ἃ (Πδὲ {Π|8. 
νΕΓΥ τηρίαρἤἢον οσσιΓβ ἐπ ΤΒΘορ ν]. Τίμπηος. Ρ. 9. 8Β. 
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τούτων κατεσθίοντων τῶν λογισμῶν τὴν διανοίαν, Ομ 
᾿Λίδος σανὶς Θχ δα οΥ ΘΠΙΜ7. 

18. ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰ. ἰ. 6. Β:Π|0}ῚΥ αὐἀὐήνο5εοα ἠΐπι, 
δαϊά. ἘΥ 16 ᾿Ιουδαῖοι, δαα ἴο 06 ᾿τηϑϑδηΐ [ἤο86 Ῥεγ- 
8005 οὗ τῃ6 ΨΦ6ν8, ῇο παά δι ΠΟΥ το ρΡὰΐ {Π6 
αυσϑίοη, πα οἷν {Π6 οἰ] οΕ ̓ γθϑίβ δηα ΓΏ]ΟΓΒ οὗ 1ῃ6 
ἤῳ 50 τηοϑὲ σοπιπιοηίαίοσθ. [},Δῃ1ρ6, Πού ΟΝ ΟΙ, 
Θᾶνε8 ἴΠ6 ροϊηΐ υηἀοοϊάρά. 

18. τί σημεῖον ὃ. ἡ. ὅτι τ. π-. ΒΥ σημεῖον, 18 πηοδηΐ ἃ 
»ΥΟΟΓ ὈΥ πταῖγαςοῖθ. [)6ὲ Ὁ θυ, 1 προ, δηὰ Κυϊποεῖ, 
ἢανα τ ρ γΥ τοηογοὰ ὅτι, ΡΥ φμοπίαπι. Απὰ 80 {π6 
Ε. Ὑ. δοοὶηρ ἐδαέ. ᾽ΓῺ ραββαρα ΠΙΔΥ Ὀ6 (Π}8 ρᾶγᾶ- 
ΡὨγαβθα, “ βίησθ (που ριθβυπηδϑῖ οὗ (ΠΥ ον Δ ΠΟΓΠΥ͂ 
ἴο 4ἰζοι' 83)ηα γοΐογῃῃ ψηδί ψ ἤν ἰοἰθγαιϊθα δη4 ρ6.- 

“ τη ρα." Τα ὅτι, 48 80 830 ιπἤογϑιοοα Ὀγ ΕΠ γ- 
πλΐυ.5, ΠΟ {118 ΘΧΡ ΔΙ : ἐπειδὴ αὐθεντεῖς, τί σημεῖον 
δεικνύεις τῆς αὐθεντίας. 

190. λύσατε τὸν ναὸν, ἀδοέγον ἐΐδ ἐοπιρίθ. Αβοιηθδ- 
τ πὰϊ Οὔβουγο βοηΐθηςθ, θυΐ οὗ {π8ΐ βοσί ννῇϊ σῇ 15 ποῖ 
πη ΓΘα.ΘηΓΥ υϑοα Ὀγ 1Π6 θ6ϑ( ἰοΔΟἤ ΓΒ, [ὉΓ {Π6 ρυτ- 
ΡΟΒ6 οὗ ὀχοϊηρ [6 δἰἱθηιϊίοη, δηᾶ βθδγροηίηρ (ἢ6 
Ρετγοθρίίοη οὗ {ῃθὶγ δυάϊΐοσβ, ( οβοπμ.) Ἦδθχγο, 
ΟἾγῖϑι ἀουθι]688 αἰἀθὰ τΠ6 υηάογβίδπαϊηρ οὗ 1}6 
Φ]ρτη8, ὈΥ ροϊηθηρ νῖϊῃ ἢ18 ΠΡΟΣ τον γα 5 Π18 οσῃ 
ὈΟΐΥ, 88 8ἃ τϑιηρίθ, ΟΣ ἰδῦθσηδοϊθ ἔογ {6 ἤωορος. 
Λύειν ἰβ ιιϑοἀ ἔογ καταλύειν ;. ἃ5 ἴῃ 8 Εδβάγ. 1, 58. ἔλυ- 
σαν τὰ τείχη ᾿Ιερουυισάλημα."Ἑ Τα Ηδοῦτεν8 ΜΈΓ 86- 
συϑίοπηοα ἴο 68}1] (6. ὈΟΑῪ ἃ »παηδίοη, ἤοιιδο, ὝΤΑ (18. 
58, 12.) ἑεπέ, σκῆνος, ΓΝ. δοα (ἢ6 ηοΐα οἡ Κὶ (ὋΓ. ὅ,1. 
50 ΡΏ1]1ο, Ρ.98,94.(Εα. Ρίαθγ,) βρϑακίηρ οὔ αμηδῃ 
θοάν, «85 11 ναὸς, ἱερὸν, ἀπ Ὀγ {πΠδξΐ 1πγᾶρθ πηΘ8ῃ8 ἴο 
ΘΟΧΡΓΘ88 {Π6 ἀΙσΉ ΠΥ ΟΥ̓ 1116 προ 1(8 ἰδηδηΐ, 0 ΠΟΒ6 
Ἐ,56, 88 ἔογ ἃ ἀϊνίη!γ, ἴΠ6 [Θπ|ρ]6 οὗ {{π6 ὈΟΑΥ 18 ἦ661- 
ςαἰοα. Τἢ]8 (πε οΟἰδοσ ράᾶβϑᾶροδ ἴγοπὶ (ἢ6 Οατοοκ 

.: ΚΒ ΤΡο νογὰ λύειν, 15 ΔΡΕῪ υδοὰ οὗὨἨ {Πππ6 ἀεβίγογϊηρ; οἵ ἀποίεδηϊ εἀϊ- 
ἤσοϑ, 1Κὸ ἴῃ Τομ]6 οὗ ΔΦεγυδδίθ,, δίηοα ἔγοιω [ἢ 8)ΖῈ οὗ 1ϊ8 βίο μθβ, 
1 οουϊὰ δολγοοὶγ (ρΓΟρΡΟΥΥ ϑρεακίηρ,) 6 ἀεοίγογοα. Τῆς λύειν 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΪΥ Γοΐευβ ἴο {Π6 τειηοναὶ οὗἩ ἴΐπ βίου ας (νν ΠΙοἢ ἔγομῃ {Ποῖγ 1π|- 
θη 86 6]Ζ6, ὑγογα ποΐ δ'ννδυϑ ζμϑίεποεὶ ὙΠ} ΤηΟΓΙαΓ,) ἔγοτῃ {Ποῖγ δόμοι, 
ΟΥ οοιτεοδ. 
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Τφυ ότ8,} 18 ργοάυςοά Ὀγ οἰ πμαγά ἴῃ ἢἰ8 Ὠ᾿ϑϑογίδιοη 
οη (Ἰγιϑὲ ρμγϑάϊοίρ 18 γοϑυγγθοίίοη, δηὰ σἰςῆ 
ΤΩΔΥ ὃ6 Ἰοπηά ἴῃ {Π6 (οἴη. ΤἼεοΪ. οὗ Επροτγίι, Τ᾿ 8, 
Ρ. 4.5 Τῇ, δῖ. ῬΔ1} Βρε} ΚΒ οὗ {Πὸ βοάν οἵ ἃ (σἹ8- 
ὈΔη ἃ8 θεϊηρ' ἃ “ τΤεηρῖο οἵ [6 Ηοἷγν δρίγιτ." δὸ {Π4ΐ 
1Β6ΓΘ 15 Ω0 σθᾶβοῇ ἴἰο {π1ηΚ {πῶ {18 τιρίδρμογὶοδὶ 
561186 οἵ ναὸς, νγα8 οἰἴΠθγ (ἤθη ὑηΐκπον ἴο 16 «.6ν8, 
ΟΥ τ ϑυπαάοτγϑίοοά ὈΥ ἴθ. Τῃὰς (ΟΠ γβῖ, ὈῪ ναὸς, 
τηοδηΐ ἴπ6 ἰδρὶα οὗ [18 Ὀοάγ, 18 ρἷδίῃ ἔγοπι 1Π6 
ςοηίοχί. [ηάἀρρο(], {[Π6 5υδ]οοί οὐ τῃ6 ἀἸδοουγβθ. τνγᾶ8 
ποῦ {[Π6 δ Ρ16, θυὲ τῃ6 δυῦῃου νοὶ .768ὺ8 δά 
αϑϑυηθά, ᾿ΓΠδῖ 18 α150 1 0165 ἀἰά υπάογϑίδηα ἰΐ οὐ ἢ 18 
ἀεοαξδ, 15 υ]αϊη [ΤΟτ νοσ. 21. Οἱὧγ Τογὰ ν6}}] Κῆον 
(34 γ5 Κυ!ηοε}],) {Π|| ΟὈβίϊηΔΟΥ δηὰ ρογνθγϑιυ οὗ {(Π6 
Ῥγιοβίβϑ δηᾶ. Βυ]ογβ, δηὰ ἔοόγοδαν (ῃπαΐ Ποὺ ψου]ά 
ΠΘΥΘΓ, 80 ἰΟΠΡ' ἃ8 ἢ6 ᾿νεα, Βα Ὀτουρῇῃϊ ἴο δΔεκπον]θάρσο 
Π18 ἀϊνίηα δῦ ποῦν; ας νου] ϑίγιν ὈΥ ΘΥΘΓῪ Ροϑβ8ι- 
16 πθδηϑ9, ἴο {τυδίγαϊα 41} 18. δηάθανουγα, δηὰ 80Ρ- 
Ρτο85 ἢ15 ψ  ο]6 υπάογίδκίηρ, Ηεδ ἱδπογοίογο ἀϊά ποῖ 
νους βαίθ ἴο σον} ΜΓ {Ππα6ὶγ σθαι βιοη, Ὀαῖ, ἴῃ 
ογάδι ἰῃδί 6 τηὶρῇῃς ν᾿ παϊοαία ἢ18 Δ ΠΟΣῚ δπὰ αἱρ- 
ΠΙΥ, ἀρροαϊβα ἴο ἢ18 ονῃ γϑϑιγγθοίίοη. - ΗΪ8β ἀελίῃ, 
[6 πηϑδηΐ ἴο 88Ὺ, σου ὰ 06 {{|ὸ ῥὑτγοοῖ οὗ ἢ18 ἀϊνίηθ 
Ἰορδίίοη, δηά {πι|1|8, πούθονοῦ βιϊσιηδι!Ζροα [ἢ 6 τηΔ] 16 6 
Δη4 σγυ 6] γγ οὗ Π18 δηθιηϊθϑβ. Οὐ δῃοίμοσγ οσοδβίοῃ, 
(Δα. 12, 88.) οοὐν Ιογὰ τηδάδ [Π6 Βᾶ26 ἀηϑνοῦ (0 
8 51:11 ται] διι1οῖν : δηά, 1ἢ οἡ {ἢ 686 Οσοδϑβίοῃϑ (866 
αἶϑο Φοἢη 8, 28.) ἢ6 βροῖίκα βϑοπιθνἝ δὶ ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ οὗ [18 
ἀφ}, 11 νγὰ8 θδοδιιβα ἢ6 αἰά ηοΐ ψ]8}, βϑρϑοῖδὶϊυ δῇ 
(Π6 σομμηθησθδπιθηΐ οὐ [8 τι} ]80Γγ, ἴο ψϑάκθη Ὀγ 
ἀϊδβοοιιγασίηρ ἰλησυαρα, {Π6 οἤδοιβ νν οἷ Ὦ]8 ργθδοἢ- 
ἵηρ ψουϊὰ ργοάαᾳςο, ἴῃ (Π6 σοηνογβίοη οὗ [ἢ6 ρβορίο. 
Αἰογνψαγάβ πον ανοσ, θη Π6 58» [δὲ {Π6 ΟρΡΙΠϊοη οἱ 
ἢ15 Μαββίαβῃ!ρ νγὰ8 ΗΓΙΆΪΥ Θϑιδ 1516, ἀπα (ῃδὲ ἢΙ5 
[ΟΠ] νοῦ σουΐὰ δθᾶγ {π6 ρῥἰδίη ἄνοναὶ οὗ ἴ[Π6 ἔδεϊ, ἢ8 
ὯΟῸ ἰοηροῦ ΨΙ ΠΟΙ ἃ ττ, Ὀὰῦ ΟΡΘΉΪΥ δηὰ ἀἰβι!ὩΟΕῪ 

Ὁ κἡἀ, (αι δομὴ 8 υβεὰ ἴῃ ἴΠ6 86Ώ56 οὗἁ σοΥΡιι5, Ὁ [ωγοορῆ. 788. 
80 ἴῃς Οτοςῖκ δέμας, δοανψ, τλῪ νΕΥῪ νν6}} Ὀ6 ἀοινεὰ ἤοηι δέμω, ἰο 
ὑεδά, ἜΝ" 
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Δροῖκα οἵ ἷ9 ἀδαιὶ, αηὰ {Π6 τοβισγεοιίση τ δῖοι δου! ἃ 
ο] ον 1ί. 

ΦΟ. τεσσαράκοντα. ϑοϊοΙο0 5 ἰδῃρ[6 νν88 8} ἰη 
ΒΟΥ γδδ8. Πα βϑθοοῃά τρπρῖ6, ἰπουρἧ ψ [ΠῚ πηοῦὲ 
184 ΟὯδ ἰηἰογγυρίοη, οσουρὶοα 6 5ραὸθ οὗἨ {ΘΠ 
γΟΆΓ5. Τὴ6 ὑδρία ἤδγο τηϑδηΐ ἰ8 {ῃογοίογ πὸ 
οὐἀϊῆοοθ ψῃίσῆ, που ρ ἢ οΥΙρΙ ΔΙ 01} ὈῪ ΖογαὈΔὈοΪ, 
ΨᾺ8 τεδβίοτοι, γοραϊγοά, δηα οηϊασροὰ ὈγΥ Ἠροσγοά. 
ΑΙΒουρσἢ, μόονανογ, Ησογοὰ δὰ (ψῃίος Ψοϑορἢι8 
δδ8ογίβ,) του] (π6 βοσοηα ἔγοπι [Π6 συπάαίίοη ; γοῖ, 
βίης μα ιιϑε τπ6 οἷα τηδίογια β, ἀηὰ ἀϊὰ ηοὶ ρυ}} 
ἄονῃ 1πΠ6 τ ΏοΪ6 Γδιηρ]6, νυΐ ὈΥ͂ ραγίβ8, δοςογάϊ!ηρ 88 
ΔΠΥ ρογίίοη ᾽ν 88 ἴο "6 γειηονϑά δῃά γτεπονθά, 80 {6 
υϊ]!αϊηρ 88 811}} γοραγάθα 48 Ζογαῦαῦθ] β. Ἦδρηοο, 
ἐΠ6 96 νν8 σδ δα Ζογαθαθ6}᾽ 8 ἰοηρίθ, (Π6 βϑοοοπά [θιη- 
ΡΪθ ; ἐβουρὶι γα πὸ ψδόγα γοδά οὗ ἃ (τά. ὅο 20586- 
ἢ 5 548, [ἢ {πὸ (6116 ννἃ8 ἐιοΐο8 ἀθϑεογθα; 3γϑέ, 
ἣν {16 ΟΠα] ἀδραῃβ ; σϑοοπαϊΐῳψ, Ὀγ ΓΙ. Ηδγοά Ὀεραπ 
[Π686 ΓΟΡΑΙΓΒ ἀθουΐ βἰχίθθηῃ γϑᾶγα θαΐογα ἴἢ6 Ὀἰγἢ οὗ 
ΟἸ σβί: δηά βίῃοθ {πὸ {ἰπ|6Ὸ ἤθη ἰἢθ86 ψογὰθ ψογὰ 
ΒΡοίθῃ, γγὋ8 δρόιιΐξ {ΠΙΓΑΥ ὙΘΑΓΒ δἷἶεῦ ἢϊβΒ δἰγίἢ, (Π6 
ΟΥΥ-δἰχ γϑᾶγβϑ ἅγα τηδῆβ ὉρΡ. Τὴ οὐϊῆσα ψὰ8 ποῖ 
σοτηρ]οίθα τπη1{1] (Βα τεῖρη οὗ Αρηρρα. Οὐἡ {8 6χ- 
ἰοπἀθα βθῆ86, ὈΥ ψὨΐοἢ οἰκοδομέω 8 Θηυϊναίθηΐ ἰῸ 
γαείογο, τοραὶν, Β66 [ἢ ηοῖα οη Μαίιϊι. 28, 99. (οη- 
5.10 αἰβδο [δρε, Ν᾽ εἰβίείη, Μίβο. Τ. 2, ρ. 3944. δηά 
{(π6 Αὐυΐζῇοῖβ γεΐδγγοα τὸ ἴῃ Κοδοδοσ. 

ῷ8, ἐκίστευσαν ε. τ. ὅ. α δοἰιουφὰ ἐπ ἀϊδ παπιο; ἱ. 6. 
δΑγ8 Οὐτοίυ8,) ἐλεογείϊοαἰίψ, ποῖ ργαοσέϊοαϊίψ ; τΠ6 

ἐπίοἰϊεοέ Ὀεϊηρ σσηνϊηςθά, Ρυ ποί (π6 εὐ δυδάυοά 
ἰο ΟὔΘάΘΠ66: 8Π δοσοιηρδηιπηοηΐ [Πα 1506 η51}}}6, 1ἢ 
ογάδσ ἴο ἔογη ἃ ἰἵνεῖν (411. (ατοῖ.) [ἢ {Π18. νίον 
Τ,ΔιΏρ6 1 ογργοίβ {(Π6 Θχργθββίοῃ οἵ {ῃΠοβῈ 0 δχίϑε- 
ΠΑ ῥτοίδ88 (Π6 {81{}}}Ὶ ΟἹ .«[68118, ΟΥ̓ ὙΠΟπΊ, βοῖηθ (45 
Νιίςοἀθδίηυ8,) ΟΧΡοοίΘα ἃ βρι τι] Κἰηράοιι, ΟΥ οη6 οὗ 
Οοά; οἴϊοιβ ψεσο ἰθὰ ὈΥ ὑ]1Πη Πρ 01]56, ΟΓ βο:η 6 
ΟΥΠΘΣ Ρυγροβα πη ἃ ἴγυ6 οη6. ὅ66 4130 ἃ Μ5. ποίϑ 
οὗ Βε6Ζα, ἰηβϑθγία τη 1, Δηρ6. 

Φῷ, ἐπίστευσαν --- τῷ λόγῳ. (ΠΊΡὈ068}} γοπάθγβ 1 Π 6 Ὺ 
μηἀογδίοοά ἴῃ6 Μψοτ." (ὅεε 8, 12.) “Ἐὸγ (8 γ5 ἢ6,) 
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᾿ξ 15 ποΐ ἱπευδιο τπδὲ {ΠῈῪ Πδά ποῦ Ὀαΐσγα δι ἐνόα 
{Π6 δογίρίυγε, οὐ {Πποὶσγ πιβδίθτ᾽ α ψογὰ ; ὕὰς τῆδΥ αἰὰ 
ποΐ {Π] πον γί ἀέΐν ἀρργεϊιοπά τὰ πηθδηϊής οἴ δἰ μόν, 
1 τοἰδ!οη ἴο {{π|8 δι δ]αοῖ." Ὅἤθζο ἰ5 (1 οοηῃςοίνε,) ἃ 
ΓΟΙΓΘΏΟΘ ἴο 1[Π9 ἔα! οἵ τπ6 μπαογεέαηαϊηρ Ἰουπαρά 
οη Κηομνθάρδ δἀπμὰ ποηνϊοιίοη. ΤΉΘΥ Πὰὰ οοπηρατοά 
[6 νϑγίοιιβ ρβ85βρβ οὐ τῃ0 ΟἹ 1 Θβἰαιπηιδθης ψΠΠ ἐπα 
'νοσβ οὗ (γιβῖ, δηά {Π6 ογθηί οἵ ἢϊ5 [Π, δηὰ Ππά- 
Ἰῃρ; 16 πῇ ΘΧΘΟΙΪΥ σογγοϑροηά, [ογπηθα ἰῃθηςθ ἃ γί 
δέξο Ὁ ἐδ μπαεγδέαπαϊηρ." ΝΞ 

24. οὐκ ἐπίστευεν ἑαυτὸν αὐτοῖς, Οτοιυ5 8ΔπηΠἃ Γιαπρὸ 
ΓΘΊαΓΚ οὐ ἴπ6 ρᾶτοποιηδϑὶα θοίψθθη ἐπίστευσαν ἀπά 
ἐπίστευεν. Οὔϑογνο ὑΠ6 βγηίάχ οὗ πιστέυεν, τἰτἢ {Π}6 
δοουξαίδνα δηᾶ ἀαιΐνθα, οὐ ψηϊοἢ (ΠΏ ΓΘῚΒ ΔηοΙοΥ ὁχ- 
δῆ ρὶο ἰπ ΓυκΚο 16,11. τὸ ἀλήθινον τῆς ὑμῖν πιστεύσει αὶ 
10 ὩΔΥ 6 τοπάογϑά οογηπέ, οπέγμδέ, σομογθάθρθ. [ΙὩ 
118 5686 1ξ 15 ΠΟΙ ἐγθά ΘΉΕν ἑουμα ἰῃ (ἢ6 μϑβϑῖνα, 
ὙΠ 1[η6 Βοσυβείίνο. [1.Δπ1ρ6 οἰἴδ8 ἔννο δχϑιηρ]09 οὗ 
[ὴ8 881Π6 σοηδιΓιςοξίοη, οὶ Ηογοάίδη 8, Φ,. δή ὅ. 
᾿δῃηὰ 2 )|184η. Υ. Η. 18,88. Ηδς ἱπογϑονογ ἰᾶοβ (δὰ 
β8θΏ86 (ο Ὀ6, {πδΐ Οἢτίβι ἀἰὰ ποσί ὀπίγαδί ἢἰ8 Π δ. δῃᾶ 
ϑαίδὶν ἴὸ (Ποῖ. Βα {ἢ]5 ἰπ ουργείδιοι ἰ8 Πάγϑῇ δὴ 
ἄτὶρίἀ 5 1 5ῃου!ὰ πὸΐ Ποδιίαϊα τὸ ἴακα ἑαυτὸν ἰο ἀδηοῖα 
115 υέδιυβ, ἐῤσμρ͵ν5, ἀοδίσπα, ὅς. ΟἸγίβέ (10 566Π15) 
σατγτὶ θα Πίπη861 σδυ Ιου] ἀπα ὀἰγουηδρεοῖν τουγα 8 
{Ὠδιη, ἀϊὰ ποὲ σοηνοτγβα γον ψῖ ἢ ἔποβα ταπν ΝΟ 
δε!ενοά ἴῃ Π18 Μοββιδῃβῃρ, ψῸ}} Καονίηρ {π6 ον τ 
δή ἱποοηδβίδηου οὔ τπη6 νυἱραγ, Βηα {πΠ6 δνΥ δῃᾶ 
ϑοηδνοίθηςσα οὗ τἴῃ6 πίρμογ οἰαβ888θ85β.. Ηὸ ψὰβ ναγὲ 

ἈΠ Ὶίδ (γυν ὀθβούνθα ὈῪ [πιρα, (παὶ (ΒΕΥ Με τδ δί ἐλαέ {ἰπτὸ ἡσπὸ- 
σϑηῖ οὗὨ {Π9, 89 νν6}} 85 ἸΏ ΗΥ ΟἾΠΟΥ πινδέδγὶθα, ὨδῖηΕἸΥ ΟὗἨ ἴη6 ἀφαῖῃ δὰ 
Ταβυγγεοίίοη οὗ 72}65093, ““ΤὮΪΐΒ Ἰρῃμοόγάηοα (ςοπίϊηο8. ἴδτωμε,) ἄγΓοβο 
ἔροσω (Ποὶγ ρῬγε)μαϊοος σοηοογηΐϊηρ δὴ ὀδγί ἢἶγ Κιηράοπι, Βηα ἴποδα ἰΐ 
Ῥὶεαβοὰ (ἀοά βδοι ποῖ δα τοπιονε, ἅη1|} Ψ{εϑὰ8 9ῃοιὰ ἢᾶνθ βόϊυ Ὁ 
τίδβη ἔγοιῃ ἴμ6 ἀοδά, (παῖ 11 πυρί (Β6 πη Ὀ6 οἰεατὶν ονϊάθηΐ, ἴπδΐ (8 
ἀἰβϑοῖρ]ε8 πὰ παν ΞΟ] οννεὰ ὯΟΓ οοηίγινεά, “ ΟΠ ΠΡῚΥ ἀενί8εα 
[λΌ168,᾿" θαϊ Παὰ Ὀεοη ρεγβυδάβα οὗἉ 118 (γα, 5016} ν Ὁ δχρογίθηςεα. 
ΤὨυ5 ΤΏΔΥ τγϑηγοηιδογτεα, β'ηοα τ σογάβ, ὄνθῃ τπουρ ποῖ ὑηᾶογ- 
δἷοοά, δὰ ἤβεῃ ἀδερὶγ ἰηβχαὰ ἰη {πεῖν ταϊπά8; δηὰ ἴἢι5 ἴῃ6 βεεά οἵ 
τς νογὰ, (βουρἢ ἴος ἃ ἰἰπι6 ἰἰάάθη, ὀργυωρ; ὰἃρ, δῃά ρτοάἀυςοά 
ϑυυηάδηι ἔγυϊ.᾽" ι 
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ἰῃδι αἰπιοβέ 41} οὐ ἴδηι δηΐογία πο [3]56 ομρίῃϊοηϑ σ 
16 χέησάοηι οἵ {Π6 Μαββίδῃ, δηὰ ψεγ δχοϊ θα Ὀγ ἃ 
[λοι] οὐ βρίγι:. Ὑπογοίογα, 6 τι56α στοαὶ σδι!οη 1ἢ 
1γ}18 τδοιίηρ, δηά αἰ ποῖ ἀο νον {π6 σαρίΐα ἀοοένίπεδ, 
ἴοῦ [6 Ὺ ψογο γοῖ ππργοραγοά; δηά ἢ βοοῇ δῆϊου ψἱτἢ- 
ἄγον 5610 ἔγοπι (ἢ 6 πὶ, δηὰ σοϊυγησα ἰηΐο (0411166.. 

34. γινώσκειν πάντας, ἔπειῦ αἰΐ πιόπ ; 1. 6. (βᾶγ8 Ετπ͵ι:- 
τηγαλυ8,) Κηονν ν Βοίποῦ [ΠῸΥ ψογα {γιιϑῖ-  ΟΥΙΠΥ ΟΥ 
ηοῖ. 

25. οὐ χρείαν εἶχεν, ζα. ϑοιῃδ τηοάσγη σοπηθδηίδ- 
ἰοῦβ, τηδἰηΐδιη {πὰϊ ΠΟ ἀγριιπηθηΐ 18 ἤθηοο ἴο Ὀ6 ἀγανῃ 
ἴο ργονα [Π6 οπηῃϊβϑοίθηςε οὗ (Πγϑῖ. ΝΥ βοῖηθ ΡῸ 
80 α΄ 8ἃ8 ἴο τηδίηίδιη (ῃδὶ ᾿ξ ἸΏΘΓΟΙΥ τοΪαῖθβ ἰο {πᾶ 
ἀη1π|δῖα Κπον]θάσα οὗ μα Ὠαπηδη Ποᾶγῖ, βϑυ ἢ 88 τ ἢ 
ΔΓΘ Δοσιϑίοιηθα [0 ροβ8688 Ὑοὺ ἤανο δὰ τιοἢ 6Χ- 
ἡ κὰ Πὰν ἴῃ ΠΠἶῸ δηὰ πδηηοβ. Βυΐῖ ψἤθηςα σου] 8 
οὐ δὴ ροδβδηΐ, ἃ τη 68η τη ΘΟ ἤδη!ϊο οὔ {ΠῸ ον αβί ογάθσ, 

ἢδνα αἰἰδιποα 41} 1Π|8ῦ2 [1 δηζίγε! Υ δββθηΐ ἰο (Π6 6χ- 
51110η8 οὗὨἨ 1Π6 δῃοίθπὶ Εδίπογβ, {πὶ (06 ρᾶββαρε 

ΘΆΓΒ (ΘΒΕΠΠΠΟΠΥ ἰο {Π6 ογιπίδοίοποον απά αἰυϊπὶΐῳ 
Οἠεϊδέ. Τἢυ8 ΕὐΓηγπῖι8 ΓΙ ΕἾΥ Το γκ8 {πὲ ἢς 
ὠρανρ (18 Κηον]οάρα αἷς καρδιογνωστὴς Θεός. 

Θης6 (84γ8 [,Δπ|06,}) (6 ΕΔΙΠΘΓΒ, 48 (ΟΠ Γγβοβίομι, 
ΟΥγτ!!, ἀπὰ Δηρσυδβίη, ἤανα Αἰνναγ8 Τγοτὴ [ἢ}18 ραββαζο 
ἀρίδηἀοά {ΠῸ πν οἵ (Ἰγῖβὲ δραϊηβί (ἢ6 ΑΥἹδη8Β : δηε 
ΑΒΒΌΓΘΑΪΥ 10 18 {Π6 διίγθυΐα οὗ (σοά, ΟὨΪΥ ἴο “ υῃήφΓ- 
βίδηῃ( {Π6 πουρἕ 8 δίαγ οὔ (8. 189, ὁ.) ὅδὸο “26γ. 
17,10. 1, Φοῃονδἢ, 8 ἃ βϑαγοΐϑσγ οὗ {πΠ6 προαγί, δηά 
ΓΠῸῚ οἵ [ῃ6 τϑίη8. [{ ϑῦρροβθϑ ἃ ροσγίδεϊ δοαιιδιηίδῃσθ 
ψΠ τῃ6 ᾿Ἰππηοϑί τΓροθβ868 οὐ {ἢ ἢιπδη Πραγί, {ἢ 6 
{πουρἢἴ5, Γοαβοηΐηρβ, ἀ68|Γ68, δἰ π18, ΣΟ Π86]8.; δη [ἢ 6 
ΨΘΓΥ ΡΓΙΏΟΙΡΙο,  Πο ΠΥ οἵ παίπσο, ογζγᾶςο, ἔγοτῃ τ ἢ ης 6 
{πὸ ν ον, δηὰ γ ψ ]ο}} [ΠῸγῪ Ὀδσοοπια οἰ ἴπογ τρις ος 
ΓΟΠΣ. ΑἹ] {686 {Π1πη 08 ψψογα ρῥἰδιη δηἀ ὀρθη ἴο οἷ 
Ιογά, 88 ἃ βθᾶγοῃογ οὐ 1Π6 ἢθαγί δῃὰ σγϑίη8. (1,Δπηρ6.) 

᾿ Κ {18 {ΓῸΪῪ τοιδυκο Ὀγ 1[Ἄπιρα, ἴπαϊ τΠο86 πο ἄδην (8, 8.8 
δ)ίμάογ {πδπ [ἢ Οεητ]ε8, ννῆο Δβϑοῦ δε δας ἃ Κπον]εάρε ἴο Οοά 
αἴοπο. ὅ0 ἰμβεγῖ, ἐδ νῖϊ. ΡηΠὮοβ. 1. Ο. 86. βρϑακίηρ οὔ ὙΠΆ]69 : 
Ἠρωτησέ τις αὑτὸν, εἰ λήθοι Θεοὺς ἄνθρωπος ἀδικῶν. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ 
διανοούμενος, ἔφη. 



3Τ. 5.50ΗΝ, ΓΗΔΡ. 11.111. 65 

δίπι} 4. Κπον]οάρα ἰο ἘΠαΐ ἴῃ ἀποβῆοη, νγ88 ἐπ (γιδὶ 
αἴοπθ, ψῆο ροββϑϑϑϑϑα 1 ἐμέγίηδιοα ἐν, θα ποῖ ΤΠ ῸΠ] 
ΤΟν βίο, ἃ8 γγχὰ8 (ῃ6 σα86 ΨΙ ἢ τἢ6 Ρτγορῆῃοίβ δηά 
Αροϑβεῖ6β.. [ἢ {Π18 νίονν, Ῥγοίβίθι ἢ ΝΘσΥ δρροβι(ε  Υ 
οἱἴθ5 Φογοῦλθ, 1ἢ ἢ͵8 ΕΡ. 125. ἰο Ἰ)αηδβςοι8, [ἢ 6 8686 
οἵ ψῃϊςῇ, 15 848 [Ὁ] ονν8. “οι δηηαϊγα πον ἰἰ σΘῃ]68 
ἴο ρ4838, [Πδἰ 80 7.8. 8 τηδη βῃουϊά ἢᾶνθ ὈΕθη Ἰρῃογδηΐ 
οἴ δὴν {πἰῆρσ. ἼῸ νι τΠ6 Ρ] δῖ ΔΏΒΨΘΙ 18, {πὲ 
ΠΟ 7παπ, Θχοορί Ηϊ ψο [ὉΓ ΟἿἿΓ βαϊ ναι! οὐ ἀεδϊρηρα ἴο 
Ὀδοοπια ᾿ποαγηδίθ, ονοῦ δα 84 σοπηρίοῖθ δηα σϑγίδϊη 
Κηον]οάρο. δέ, Ραμ] Κπὸν 1η ρᾶγί οἠἱγ." (1 (οσ..18;, 
9.10, 12.) Ηδ {Πθῃ ρΌ68 οη ἴο ΘΧΘΙΏΡΙΠΠΥ {15 ἔγοπὶ 
1ῃ6 σ48659 οἵ ϑδαιηιο), Ε115Π4, Πᾶνα, ΖΔο ΔΓ 48, δπεὶ 
1) ηΐ6] ; δηὰ 1 γβ (πη (πὸ ΠΟΙ] 680 δηα τησϑί Ἀνοιτγοά 
Ργορμοῖβ, οὔἱν Κπονν ν]δὲ ννᾶ8 γονθαϊεα ἴο ἐἤδιη, θυ 
ΟΥ̓ νῃαΐ 88 ηοΐ χανβδὶ θὰ ΤΏΘΥ ΨΘΓΘ Ἰρῃογδηΐ. 

ΠσΗ͂ΑΡ. ΤΙ. 

. ὙΠοΙ6 ΜΈΓ οί ἃ ἔδυν οὗ ἴη6 δαῪλεηῃοάπ πὸ δά 
Ὠοαγά {Π|| Ἰηβίτα οἰ οἢ5 οὗ 068115, δηα Δα Ὀ66η βρθοίδ- 
ἴοτβ οἵ ἢ 5 τη ϊγδοὶθβ, δὰ δὰ ποι ἃ Ὀοίἢ ἢ]5 ἀοςίγιπθ 
δηά οπαγδοίοσ ἢ δαιηϊγαίίοη. Νισοάθηχυ ἴοο, ἃ 
ῬΠδτβθο, ἃ Ῥγοίθβϑοῦ οὔ [,ν}8 (νϑγ. 2, Φοπη 12, 43.) 
δηά οὗὨ {Π8 παηθοσ οὗ Π6 ϑδαηῃράγιπ), ἀρργονθα οἵ 
ΟἾἨ τ 88 ἀοσίγιηθ, δηὰ δοσοουηίθα ἤϊπι 8ἃ5 ἃ ἀϊνι 6 }ν 
σοπιβϑοηρα Τ Θδοῦοσ : γοῖ ἢ6 566Π|8 ἴο πᾶνο ἀοιιίοα 
οἴουν [,μογὰ “ΜεδειαπολῖΡ. Ἐοτ [6 ριιγροβα {Π|616- 
ἴοτε οἵ Ὄχδιηϊηρ δῇ τρις ὑὈ6 δχρθοίθα ΠῊῸπὶ 
“6808, ἀη ψῆδί νοῦ ἢ18 ἀοοίγη68 σοποοθγπίηρ {ἢ 8 
Μοβϑϑιδ 8 Κιηρήοπι, [6 βουρῇῷς ἃ ρϑύβοῃδὶ ἱπίθυνι ον, 
ψ ἢ ἢϊαι Ὀγ πρῃῖ. Βα «680, [Π6 Βραγσῆογ οὐ ἢβαγίβ, 
(2, 25.) Κπονίηρ; {Π6 Ῥγο ἐν δηα ρσοοά ἱπίθηίίοηβ οὗ 
Νιοοάρφιηηυβ, τοοοινοα ἢΐπὶ νοΓῪ ουαοϊομδίψ. (5 ἢ8 ννἃ8 
ττοηΐ ἴο ἀο {π6 σδησι!αὰ Δπα ἀος1]6,) Δηα σοπιηρησρὰ 
Ἦ!5 1ηβἰγαοιοη8, ὈΥ ρίντηρσ Ὠἴπη ἴο υῃαογβίδηα δι [ἢ 6 
ΟΡἰπίοη8 ΜΏΟἢ ἢ6 δά δπξογίαηθα τοορϑοίίηρσ [Π6 
Μεββίδῃ, 118 Κιησάοιῃ, 8πὰ {Π6 τηοάθ οἱ δἰϊδιπίηρ' 
ΔΟΟ688 ἴο ἰΐ, πγδί Ὁ6 σοι ρ]οίον σμδηροά. ἘΕῸΓ {Π| 6 
Ρυτροϑα οὗ ἱπηργθβϑίηρ [18 {τυ ἢ ΟἹ ἢ15 τϊπ, «}6ϑιι5 

ΥΟῚ,. 1Π|- 
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υιϑ64 βοπι6 πίρηϊν ἰτορίςαϊ, ἀπά (Ππογοΐογο βοπιον δέ 
ΟὔϑουΓΘ, ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ8, 1η ΟΥάδγ ἴο οχοῖίς [18 δι ΘὨΓΙΟΗ, 
Δ 5{ἰπλυ δῖα ἢ18 συ ΓΙΟΒΥ. (ΟΟΠΒΙ ἀθγηρ [Π6 ρΘΠΟΓΑΙ 
ΘΏνΥ, ΟὈΒ(ΏΔΟΥ, Πα τηΔ] ρΏΠΥ οἵ {Π6 συ θγβ, {15 
πδγγαίνο οὗ (ἢ6 σοῃνογβδίιοη πο] ἃ Ὀγ ΟἾγίβϑί συ] ἢ 
Νιοοάδιη8, 1501} 8θοιμθα ἰο οὔγ Ενδηρο δι Ἔβϑρθοὶ- 
Δ}]Ὺ πηϑιηογϑῦ]α, δὰ ψογίθῃυ οὐὁἨ θεϊηρ σοπηπεα ἴο 
ΓΙ ηρ, 85 ἢοΐ ΟἾΪΥ β8ουνιηρ (0 ΠΠΠυ5ἰγαίθ {Ππαΐϊ [η{1- 
ταί δοαυδιηίδηοα ψΠ {Π6 Πυπιᾶπη ἢρατγί, {παΐ ο]Γ- 
συΠΒροοιοη δπα (πογοιρῇ Κηον]θάρα οὗὨ Ῥθιβοἢ8 
δΔη4 βιἴυδιοη5 ΜὨϊςἢ σΠαγδοίοσιβαα οὐγ 1,οτὰ ; Ὀυΐ 48 
βῃηονίης {πᾶΐ (Π6ΓῸ τ γα ησί ψϑηςηρ, ανθη διηοηρ [Π6 
Ἐυ]ογ8 οὗ [π6 ΡΘΟρΪθ, βϑοῆθ ψῆο θ6]ονοά ἴῃ ἢ8 Νί68- 
Β' 8:0. ΤὮ18 Ὠδεσδίίοη ΠΟΎΘΥΟΊ, τηυ5ἷ ποῖ δ6 σοη- 
εἰπειοα 88 ρίν!πρ 8 (Π6 τολοῖία οἵὗὁἨ (6 σοῃνογβδίιοπ 
Π6] ἃ Ὀγ “268ὺ08 ψῇῖ ΝΙσοοάθσιιβ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ 118 ολέε 
ἠφαάδ, δια Θβρϑοίδ!ὶγΥ ἐἢ6 σπδιυογ8 οἵ «Ψ96809. Ηδηςθ 
1 18 η0 ΨψοηάοΓ (δ [ἢ18 ρογίίοη οὗὁἨ δογιρίιιγα βῃοι]ά 
ἸΔΌΟΟΓ τπὰ 6 γ ΘΡΡΡΉ ΗΕ: (Κυϊη.) 

ΨΕΚΒΕῚ. ἄρχων τ. ᾽Ϊ. 1. 6. ΘΥΠΘΑΤΙΙ ΤΡ 8556 580 Γ. 
θα [λι|κὸ 28, 28. 21, ὁ0ό. ΤΠ 6 πᾶ ΝΙσοάθχῃιι8, 
ΜΠΙΟἢ 15 οὐ Οτοίδη, ποὺ οὗ Ηθῦγον οτὶρὶπ, ψγ88 8 
[τοφαθηΐ ομδ διηοηρ ἴπΠ6 Οτθεκβ δηὰ ΕδθὈ1Π8. 

2, ἦλθε νυκτὸς, βι.0. διὰ, οσαπιὸ ὃν πὶρἠΐ. ΤῊ5 νψὰ8 
ΡϑΓΠΥ ἴὸγ {Π6 ΡΌΤΡΟΒΘ οὗ πογθ ππΙ πἰογγιρίθα σοηνοῦ- 
βδίοη ψΊ ἢ «06 808 (Π8Π ἢδ σου] ἢᾶνα ὈΥ ἀἄδγΥ3 δηήά 
(48 [μρῃιίοοξ οὔϑογνθβ,) [π6 «ον 18}} ἐγδ ΟΠ 5 ΓΘΟΟΠῚ- 
Τὴ ΠηΠ6ἀ ἃ ποοίυΓηδὶ βίυαγ οὗ {π6 [κ᾿ δπα Τ]θοϊορῪ : 
Ὀυϊ ΟΠ ΘΗ͂Υ, 85 1ἃ 8668, ἴσοι 8 {ἰπ|1ἃ σδυίοη, δηᾶ 
ἔραγ οὐ δχοιϊίηρ [Π6 μαίγοα οὗ ἢ18 σο ]θαριι65, να] οἢ 
6809 δά 4ἰγθδάυ ἀγαάνῃ Ὁροη ἢ π|86], ΌΥ σαβίηρ οὐ 
1Π6 {γα  ΚοΓ9. ἔσοπι {Π6 ἰθρ]6. Ὅπαῖ Νισοάθπηιβ 
νγ88 ἰὩΠυδησαα ΟΥ̓ 2,6αΥ, τᾶν δ6 οοἸ]οοἰοα ἴγτοιῃ 1, 
42. Δη4 19, 89. ψΠΘΓΟ ἢ18 ὨδΠΠ6 15 Ἰοη6 4 νι (Πδὲ οὗ 
Ζοβερῇ οὗ ΑππδίΠοδ, ἃ βεσγοί νοίδγγΥ οὗ (Ὁ γίβϑί, δηὰ 
ΏοΓα ΝΙΟΟΆΘΙΏΙ5 18 τηρητοηδά νη τἢ6 δα]ληςὶ 
“ἦὙ}Π0 Πα [ΟΓΙΏΘΓΙΥ σΟΠΊΘ ἴο 906818 ὈὉΥ Πρ." Ἐὸτ, 
ὈΡΟῺ ΔΏΥ ΟΠ Πγροίϊ6518, (πὸ νογάβ νου παν πὸ 
ΘΠΊΡ ἢ 8515. ΤΠ σοηνογβδί!οη σοη 5518 οὐ (ὮΓΘΟ ρᾶγίβ: 
181, ἃ ῥγοροβί(ίοη οὗ ἃ ἰππἀδιησηία! ἀοοίτηθ : (νοῦ. 
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δηά 8.) Φηάϊγ, (6 ἀδηγχοῃϑίγαϊίοη οὗ 1ἴ : (ν 6 . 4-.Β.} 
ΘΩΙγ, ἃ {γίποῦ ἀχρίβηδίοη οὗ ἐἴ6 πηγϑίρσι 68. ὁἢ {πὸ 
Κιηράοπι οὗ (ὐοὐ, Ὁ ψᾶγ οἵ σοπῇγηηρ {Π6 ργοοδά- 
ἴησ ἀοοίτίπα. (ρθε δηὰ Κυϊη.) Ὑ εἰβίθιη τὸ- 
τ άγῖ5, ἰ(ηδὺ Οἢγῖϑὶ σοηβατοα ΝΙσοοάθημιϑ ἴὰΣ σογαϊηρ; 
ΒΘΟΓΟΟΪΥ ὈὉΥῪ πἰριί, νοῦ ἢ6 οὐρῇί ἰο ἢᾶνα σοπὶθ 
ΟΡΘΏΪΝΥ ὈΥ ἀδγΥ, 8)ηὰ δανίηρ γθοεῖνθα Ὀαρίΐϊ8π), Ρἴο- 
ζ{ο556 ἃ ΠΙηγ561 ἃ ἀϊβοῖρ]6 οἵ Οἢγιϑί. Ετοιι ἢἰ8 δΡ- 
᾿χηῖσαὶ οἰ Δ.10}8, 11 β6οιη8 {πὶ {π6 Ὀαρίβπι οὗ Ὀγοβο- 
᾿γί68 νγὰβ ἔογθ ἀάβθη ἴο Ὀς δ πη: ηἰϑίοσοα ὈΥ ηἰριί, οὗ 
οΟἰδπ δβίηοῖγ, [οδηηοί ον ΘΝΟΙ ᾳ88θηΐ ἰο γ οἰβίοίη, 
{πὲ ουν Γογὰ σοηκιγοα ΝΙσοάδηυ8 ἔοσ ποῖ οσοπιίηρ' ὈΥ 
ἄδγ ἰο Ὀ6,θαριῖΖεα, Ηδ σδπι6 ποΐ ἴο δα δαρέϊκεά, 85 
ποῖ Ὀοϊηρ᾽ γοῖ ἔδγ φῃηουσῇ δαἀνδησθα ἰπ βρὶτιἔυαὶ 1η- 
βίγαυοίϊοη ἴο 566 [Π6 ΠρΟΘΒΒΥ οὗ τἴ, δὰ. ἴο ΚΘ ῥΓον!- 
Οἱἱβ ᾿Π4}17}168 9 Δηἀ ργορδὈ νυ πὸ ῃδΔα θ66ῃ ἰὴ ἴσο τηποἢ 
ἀουδέ ἴο ἴΔΚ6 ΔΏΥ ἀθοΐβινα βίβρ, ΠῚ} ἢ6 βῃοι ἃ ἤν 
ϑοργίβιποα ἴτοτῃ υπηαἰβϑίυγοα σοηνουβδίο, ΘΙ ΟΡ 
Ἄ681:18 ΘΓ ἴΠ6 Μ468818]} ΟΣ ηοί. 

2. Ῥαββὶ. δίῖησε {6888 ἐδιισὰς ῬῈΌΠΟΙγ, {86 ἀρΡο]- 
ἰδιοι ἼΠΕΠ ἔδνθ Ὀθθη σίνθῃ 88 8 σι ΙΒ. ΟΓΏΔΓῪ ΘΟΙΏΡ]1- 
τηθηΐ: (ἴκ6 οἂν  ξρυογθηα) : Ὀὰϊ (848 [,ΔΙῺΡ6 του] γΚ8,) 
10 Δρρθᾶγβ ἴγοῃη Μῆδί [Ὁ] οὐν8, ἴπ4Ὶ {86 {1ΠΠ| 6.3} νν 88 
δεβίρνγοα ἔγοπι 11} ρογϑιιδϑίοη οἵ {Π6 ἤθαγίὶ {παΐ ιἰ 
Ὑ}88 ἢ15 ΠΡ] οἰαί τη, 849 6 6) ἃ ἀἰνσηθ }ν ΤΟΙ Π118-: 
διοηθα ἰρϑόθοΊ, ὌΨᾳ{Ὄ0Ν 

2. οἴδαμεν, ἰ. 6. ποί οἷν ἴ, ας ΤΥ ΤΟΙ] οαρι}68 δηὰ 
ΤΥ σουηίσγηθη. Οὐ γαίϊποσς (88 ΓΑρμταοί ΟΌΒογνθ8) 
10 πᾶ δ6 ρΡΙυχαὶ ἴον βἰηρο αγ, το Κποιυὺ, ἰἱ. 6. 10 18 Θσπην 
ΤΏΟΗΪΥ Κηοῃ. ΑἊΔῃ Ἰάϊοπι σατο η ἴῃ 811 ἰδηρθδρο8. 
Ϊη σοηῃῆγημηδίοη οὗ {π185 ὙΥΒΙΓΌΥ σοΐογϑ ἰο οἢ. 9, 81. 
Μαῖίί. 26, Φ. Τὰ κα 20,21. οπι. ὁ, 2. 8, 19. 7, 14. 
1 (ον. 8, 4. 1 Τί. 1, 8. 
τς Ὡ). οὐδεὶς ---- αὐτοῦ. Τα ραεβυδϑίοῃ οὐ ΝΙοοάθπμβ 
ψ 85 ἰουπαρα Ὁροῦ {Π6 παῖγᾶο]98 ψογκρα Ὀγν {6818 ; 
δΔηά 80 Δ: (οὔβογνεβ Κῆδρρθ) ουὖζ ωογὰ δα ποίῃίηρ 

π΄ Τηϊδ {{{|6 (ορβεγνεθ οαάτι ἀρ6.) οαπηοὶ ὑὰ( Δρροᾶσ νοῦν σειηδγἶ- 
ΔΌΪΕ, 88 ρίνθη ὈῪ ἃ ρϑίβοῃ οὗ 80 ρσεαΐ αἱρῃϊν ἴὸ οὔθ, ννῆο, ὑ ἢ 
τερατὰ τὸ ἢϊ5 εἀυοσδίίοη δηαᾶ σὴ κ ἴῃ βεοῦϊαν [1ἴδ, τωδάο 80 ἴον δὴ 
ΔΡΡΕΔΣΆΠΟΒ ἃ8 οὐἷν Ὀ]εββεὰ Ἰιογὰ αἰά. 

Ε 2 ' 
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ἴο θ6 ἀϊϑρ᾽οα86 Αἱ. Μετὰ τινος εἶναι 18 δα! να] οηΐξ ἰο 
αἰϊοιιὶ αδ586, ἴο Ὦ6ΙΡ, 4558]5ῖ, ἄς. δ66 {π6 ποίβ οἡ 
Μϑαῖίι. 98, 20. 

8. ἀπεκρίθε ὑ. Ἶ. ΑΒ πο αιυοϑίίση (ο {}]8 οἴἶεοί Πδά 
βαρ μόμει 1 15 ΠΙΒσυΙς ἴο ἔγᾶσθα {Π6 σσῃηοχίοη. 

ΔΏΥ δησίθηΐ ἔδίῃουβ δηα σοπιτηθηΐδίογβ (88. 8180 
ἸΛροοίῦ) σοηβι 6 γ {Ππ6 ΔΏΒΨΟΘΓ 88 ἃ γοίυϊδιίοη οὗ 8016 
ψνοῦἶβ ὑγουρῆς ἰογναγὰ Ὀγ Νιοοάθιηυβ. Βαΐ [ἢ 5 18 
Θν ΔΘ ΠΕΥ 8 Ππαγϑἢ δη βίγαι ηθα 1ηἰογργοίδιίοη. Οὔὗτο- 
τ1ὺ8 {810 Κ8 (δὲ {Π6 ἴστγη τεϊδίθβ ἴο 50ΠῚ6 αυθϑίϊοη 
ψ πο δά 66 ργοροβοα ὈΥ Νιοοάδπηβ.: δηα {ἢ15 
18. ΠΘΆΡΙΥ (Π6 ορὶπίοη οὗ {6 Ὀοβὶ γϑοθπί σοπηπιθη- 
ἰδΐοτβ, ψῇο τηδιπίδιη {πδί 118 δηὰ της ἢ τόσο οὗ 
(6 σσῃνογβδίοη ψ Ἰοἢ ραϑβδοὰ ροίψθοη ΝΙσοάδπηβ 
αηά 2681. 15 ὁπ! {6 Ὀγ [Π6 Ενδηρεῖβι. οάδατγί ρα 
{Π|ηΚ8 (μα΄ ΟὟΓ ΤΟΥ δήθ 1η{π|αῖθ8 {[Ἰὰῖ ἢ6 
ΟἼΟΥ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ π]δ6, ΟΥ ΒΘΟΥΘΟΥ ἑπέοηπαθα, βοῇ 8Π 
ἰηααίΐγν, δηα 1 18 ἱπηροββι} 6 (γε ἢ6) ἴο Θπίδγ ἱπίο 
{π6 Ὀοδυΐγ οὗὨἨ {}}}8 ἀϊδοουγβα ψιτπουϊ σοπϑιἀογηρ 1 

᾿ 4ῃι {Π18. νον. Κυϊηοοὶ 8668 ὯῸ γϑᾶβοηῦ ΨὮΥ. Μ6 
βῃου!αὰ ἰιοβϑιίδία ἴο στγαπί (ἢδί (Π6 ᾿ἱπίογγορσδίιοη 
φιοροβθα ὃῃγ Ν᾿ οοάδπη8 18 οπιίί(64, βης6 οἷν ἔνδη- 
ρθ6]181 Π88,. 10 ΟΥΘΓ Ρδοθ8, ρ8βϑθ6α ὈΥ ᾿πτογγορδίί οι 
δηα σοηνογβδίίοηβ. (1, 20. 7, 10.) Το 6 αὐρογο νἢδί 
ΤΏΔΥ δ6 Βυρροβοὰ (ο ἢᾶνα Ὀδδη {868 ἱπίογγορδίίοη ρῥγο- 
ρσβοὰ ὃγ Νιοοάδπιϑ, Καυϊηοεὶ {Πι18 ΔΏΒΥνΘΓΒ : “ΒΙΠΟΘ 
68:18 (85 5. οἶθαγ ἔγοτῃ [ἢ6 γνῇοϊθ σοηνθγϑδί οη) - ἢ 88 
ἤσγα ἰδυρὶῦ Νισσάσδπιιβ, {πὶ ἢ6 Ψῆο ννουά ν 8} [ό 
ΘΠ)ΟΥ 1π6 [δἰ οἰγ οὗ ἴῃ6 Μα655181}8 Κίηράοπι, πηιϑί, 
ΔΡονα 4} {πίηρβ,. Ὀ1ὰ ἴάγον! ἴο ἢ18 ργθοοποοῖνοὰ 
Ορίῃίοηβ ΘΟΠοθγηϊηρ ἴΠ6 παίαγα οὗ τἢ6 Μεββί8} 8 
Κιηράήοῃι, 1 ΠΊΔΥ ΓΟΔΟΙΪΥ δα ϑιυρροβοά {παι ΝΙςο- 
ἄἀσηηι5, 838 θοηρ ἃ Ῥἤαγιβοα, θηϊογίδι θα [ἢ 6. 58ΠῚ6 
ΘΓΓΟΏΉΘΟΙΙΒ ΟΡΙΠ]ΟΠ8 Δηα Ρῥτγο)υά]σθ8 ψἢἢ 1ῃ6 τοβὶ Ὁ 
{π6 Ζ716νν»8, δῃηἀ δβρθοῖα!ν ἰἢ6 ΡΠ ΓΙΒθθβ. 6 ΠιᾶΥ, 
τπογοίοσγο, σοῃοϊιθ τπ4ι Νιοοάσηγιι5 4 βροίθη οὗ 
1Π6 ἀρρϑθάγδῃςδ οἵ [ῃ6 Μεβϑβιίδῇ δηά οὗ (6 Μαββίδι 5 
Κιηράοπι, δπεὶ μα δβκοα οἵ .ζ6808 ἢ18 ορίηΐοπ, δηά 
ΒΟΌρΡΣ [ἷ8. ᾿πδίγυ στ οη." [1 δπὶ οί ἃψαγο οἱ ΔΠΥ͂ 
ϑθ γιοῦ ορ]θοίίοη ἴο {{}|18 το οἵ δοσοιπῃίίηρ ἴογ (ἢ 6 
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βϑοιηΐηρ' νδηΐ οὗ σοβογθησα 1 {Π15 ραβϑϑαᾶρο, Ὄχοορί 
{Π8ὲ ρογθαρ8 1 τηᾶγ Β6 ἃ {|| ἰοο 2 αγ- εἐοδεοά δῃὰ 
Λυροέλοέϊοαί. (1888, δίοοϊκ, δἀηὰ Μοιἀθηθδιογ 8μρ- 

. 3056 8ῃι οἰδρδὶς οὗὨ 10}6 ΠαΟΘββαγυ ᾿πἰθγγοραίοηβ. Βαΐ 
[}15 Β6θῖῃ8 ἴ00 ν]οἰθηΐ δη ΔΙ ΓΤ ἃ πηοᾶς ; ΠΘΙΓΠΘΓ 
οδῃ Μ6 τὶ ἃ οὐγβοῖνοβ οἵ {πΠ6 ΑΙ βΠσΙ] ΤΥ ὈΥ ΔῺΥ βυςσὴ 
δταπιπιαξίοαὶ ἤοομδ ροοιβ. ᾿ΓὮΘ τησβὲ σγαϊΐομδὶ δηά 
5016 πηοάδ οὗ τηζρα δ ἢ ἴοσ 1 [8 ([ (δ1ηΚ) (δὲ 
δἀάορίοά Ὀγ ΒοΖα, ΟΘη112, 1, ρ6, ΕὙΔΏΖ, Δη οἰ 615; 
ΠΑΠΊΘΙΥ, ἴο ΒΌΡΡροΒα [ῃδὲ «658118, 1 ΟΥΔΘΓ ἴο ᾿ΠΟΓΘΆ86 
{πΠ6 ἔδιἢ οΥ ΝιΓσοάήθιβ, ἀϊα ποΐ ννδῖῦ {1}} ἢ6 βΒῃοιυὰ 
ἤᾶν Θαυργεδοθαά ἢ15 ἱπίογγοραιοη8, Ὀυ »γευθηξιηρ 
{Π6π|, ΓΟΡ]οα το {ποῖ ψνἢ116 γοῦ ΟἿΪΥ 1η {Ππουρὶ: 8 
τη οἱ (βαγ8 Γ,Ἀ106) ἀρτθοδῦ]6 ἴο {Π6 υ8ι.8] οιιδίοιη 
οἵ οἷν [(οτὰ. 1 δητ γεν ἀργοθο 1 (ἢ6 8δῖη6 δουΐίθδ᾽ 
Δηα Ἰδαγηθα σοπιηρηϊδίοι, ἐμαὶ ποδί 1 ΘΓΡΓΘΙΘΙΒ ΡῸ 
ἰοο ἔλγ ἴῃ δββογῖίησ {πὲ ᾿ἰ6 ᾿πἰθηα θα το τδ Κα 1ἢ- 
4ιι11:168 88 (ο {Π6 πιοάα οὗ οδίδιπίηρ βα ναίίοη ; δηά, 
ΠΊΟΓΘΟΥΘΓ, {ἢ]18 ΒΌΡΡΟΒΟΒ ργραΐον διἰνδηποθιηθηΐ ἰῃ 
ΒριΓυ8] Κηον] αρα (ἤδη ΝΙσοάθσδιμμ5 ἔλθη ροββθββοέ. 
ΤῚ ΔΙΏΡΘ 15 οὗ ορ!ηἱοῃ {ΠπΠ80 ἢ6 τοι] Ἰηἰοηἀ ρα ἴο 851 
ν Ποῖον (ῃ6 Κιηράοτῃ οὗ [Π6 Μεββϑιδῇ ψοιυ]ὰ [)6 ᾿68- 
[Ἀ0}18η64, δἀηἀ ΝὨρῖΠποΡ {παῦ ταὶρῃς Ὀ6 οχρθοοίβα 1η 
{Π6 ρϑγβοη οἵ «68118, ἃ8 ννγἃ8 ΘΟ ΠΟΙΪΥ ταροΓίοα. 

8. ἐὰν μὴ τις γεννηθῆ ἄνωθεν. ΓΏΘΓΟ [188 ὈΘΘῺ ΒΟΏ16 
ἀοιυδί τγα]β6α 48 ἴο {Π6 86η86 οὗ ἄνωθεν, ν ὮΙ ΙΏΔΩΥ 
Οατοοκ ἰμίῃοιθ, δηαὰ οὗ τῃ6 τηοάδγῃ σοϊῃηπηρδηίδίοῦσϑ 
Εταβϑίαιϑ, Γρηοοῖ, δηὰ Ηυ}]86, ἱπίογρσγοῖ οπ λὶρῆ, 
ἴτοῃ! Ηράνοῃ, ἔγοῃ Οοἀ ; 88 ἴῃ νϑσ. 81. 14, 11. 
διίηθ8 1, 17. 8,1δ, σ. [{ ψου]ά (8 ᾿ηΠΠ]οαῖθ τ6- 
ἰογηδίϊοηῃ οὗ τη δηὰ πιογαῖ8, Ὀοΐἢ 1 ψοσαβ δηΐ 
ἀφϑάβ, ἃ σἤδηρε ίογ (ἢ6 Ὀδίζογ Ὀοίι ἴῃ {Ππουρἢ(β δηὰ 
ΘΟ Οη8. Βυϊ {Π18 Β6Πη86 18 δί νϑγίδῃοθ ψ ἢ (6 [0]- 
Ἰονίηρ ψογάβ οἵ Νιοοάθαμϑ, ἴῃ  Ὠ]Οἢ ἢ6 ᾿ητογργοίβ 
ΟἿΓ [ογα᾽ ὃ Ἐχργθϑϑίοη ὉΥ δεύτερυν γεννηθῆναι. [1 15, 
{ΠΟ ΙΓΘΙΌΣΘ, ΠΊΟΓΘ ΡΓΟΡΘΟΓΙΥ Τοηάογοα Ὀγ Ο,τοί 5, (ὁ- 
βδιιῦοῃ, (8514]}Π|οὡ ΝΥ οἱ, αὐπογ, Βο6ζΖα, Βοι5, αδίακοσ, 
Εςν., Κγρκε, Βοαυβοῦγσο, Μοϊάθοηβδιοσ, δίοςκ, 
! ἀτηρ6, δηἀ οἴἢογβ, ασαΐη, ἀποιυ. ἢ ]5 ᾿ηἰογργοίδίοη 
15 αἶδο δάορίεἀ ἴῃ ἐπε πἰραίς, ὅγγίας, (Οορίϊς Ν᾽ ΓΒ η8, 
Δη Νοιηιϊ8, ὅδὸ δ]. 4.9. δαρίοηῖ, 10, 6. 2058. 
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πηι. 1, 18, 8. φιλίαν ἄνωθεν ποιεῖται πρὸς αὐτὸν. 
Ασίοιηϊά. 1, 14. οὕτω γὰρ ἄνωθεν αὐτὸς δόξειε γεννάδθαι. 
δο ΔΙμοπαρογαβ γοίοσγε ἰο Ὀ. Οτοίίυ8. δοοτγαῖ. 8ρ. 
δίοῦ. 86γπι. 124. Ὁ. 616. (οἰεὰ Ὀγ Κυγμκθ) οὐ γὰρ 
ἐστιν ἄνωθεν βαλεῖν, οὐ δε ἀναθέσθαι τὸν ψῆφόν. Βο814168, 
1 ΊΠαγα θ6 δὴν ἀπιὶ συ! Υ ἴῃ {πΠ6 ατοϑοκ ἰογηι ἄνωθεν 
ἴδογα 88 ποίῃίησ ἀουθίι] ἴῃ {Π6 8] σηϊοδίιοι οὗ 
16 ϑυγο-(λαϊάοθο Θχρτθβϑϑίοη υ864 ὈΥ «6811, ψῃϊσἢ 
γγ 88 ργοῦϑ ον ΔἼΠ. ὙΠῸ ρἤγαβο ἄνωθεν γεννηθῆναι 18 
Θαυίναϊοπὲ ἴο ἀναγεννηθῆναι, ταλιγγενεσία, ΜὮΙΟὮ 6Χ- 
ΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ΒΙΡΏΪΕΥ ΡΓΟΡΟΙΥ 8 βθεοοπά σεηοσζαίίοῃ, θυ 
ἢρσυγαινο! Υ 8 ΓΘ ΔΓ ΚΔ016 δἰ [ὀγαῖοη οὗ δὴν {ἰπηρ ἴὸτ 
{μ6 δαίίογ, ταϑιογδίίοη, γοζογπιαίϊό. 80 ἰῃ6 «6008 
υϑοά ἰξ οὗ ἃ οὔδηχε ἔτοπη Ηθαι θη 8η) ἴο {044 ]|8Π|. 
ΤῊδ ργοβαίγίθϑθ ψ γ βεἰ4 ἰο 6 Ὀογῃ δηοῦ,, Ὀγουρδξ 
ἀηίο ἴΠ6 ψογ]ὰ ἃ βοσοηά {ἰπ|6, Δη4 ὈΥ͂ ΔηΟΙΠΟΓ το ΠΘΓ, 
δηἀ ΡΘοοιη6 80η8 οὗ Αὔγαίδπ)!. ΝΟΥ νν88 {Π6 ρῇγαβε 
ιι864 ΟὨΪγΥ οὗ ἃ οἰδηρα οὗἉ τε]! ρίουβ ρῥγοίββδίοη, Ὀυΐ 
430 οὗ τπογὰ] διηθηάιηθηΐ δηα τγοίογπαίίοη, ψὨϊοὴ 
88 Ο4|16ἀ ἃ οἰγουτηςϑίοη οὔτἢ6 ἢθαγί, 84 πον βρ  γὶΐ, 
8 Ὧον αἰβροβί!οη. (δ8ε6 Ὠρθαυΐ. 10, 16. 26Γ. 4, 4. 
81,88. ἘΖε. 11,19. 86, 25. Ρ5. δ], 14.) ἀηὰ οὗ ἃ 
οὔδηρο οὔ] 6. ὙΠ ἴο ἢ ψῆο Δ 80 οπαηροά 
ἢ18 ΨΠο016 σουγβα οὗ {ποιρἢ δηὰ δοίίοῃ ἔοὸσ {πε θεῖ- 
(6Γ, (ὭΘΥ Δρρ] θα {Π6 ἴδγη ΓΙΌΣ ΓῚ ΓΤ αὶ πδῖο οὐ δαξι7. 
566 [Ἰρμιςοοί 5 Ηογ. ΗδΡ. ἴῃ Ιοσ.; οοηβυ} 4180 ἢ γὸ- 
[γος θ8 1η Καυΐποοὶ. 8.1 δνθη ἴ[ποβ86 Ψῆο σοϊηο!ἀ6 1ἢ 
1.18 1ηἰθγρτγοίδιοη οὗ ἄνωθεν γεννηθῆναι ἃγα ηοΐ ἀρτοεά 
ΠΟΊΒΟῚ 1ἰ τοϊαίθϑ ἴο δαρμέϊδηιαί οΥ ἴο πιογαΐ τοζϑπο- 
ταϊϊοη. [ἢ [Π6 ΤΌΓΙΠΘΓ 8686 1( 18 ἰακοη ὃγῪ (γγβοβ- 
ἴοτῃ δηα 16 [Δ] 6 ΓΒ, ἃ8 αἷβο ὃν Υ Όγ, ἄο. ΟἸΠοΓΒ 
δχρίδίη 1 οὗ πόσα] γοροηογδῦοη δηά σχοξογπηδίίοη 
8Δη4, ᾿ηἀ664, ἴῃ {Π18 5686 [Π6 ψογὰ ἀναγέννησις δἀηὰ 
113 σορῃηῃδίθ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢΒ 60 δοιηθί! 68 ΟΟΟΌΓ ἴῃ {Π6 

. ἈΠΕ8 ορροβοά (8αγ8 1,Δπηρε) ἴο [26 οογῃτηοῃ βεπογαίίοη, Ὀεοϑιθα 
ἴϊ τοίοσιβ δηὰ δῃιεηὰβ Πα αἰβῃοϑ᾽ΟΏ, 80 88 ἴ0 γοπάθυ ΔΩΥ οὔε α 
ποῖ πιαπ απα α πεῖ ογξαίμτε; δηὰ [ΐ6 ποσῖς οὗ γτεροηεζαηαίίοη ἰ8 
οαἰ δὰ ἀνακαίνωσις ἴῃ ἔοπι. 12, ὦ. Τίϊ. 83, 5. (ο]. 8.10. Τῇ υπ- 
ἀογρίδηϊπρ 18 τεηονναὰ Ὀγ (ἢ ἠονν ᾿ἰρὶι οὗ Κηον]οῦρε ; {π6 Μν}}} ὈΥ 
{6 ἡδὺν ταάίδησο ΟὗὁὨ ΠΟ]! 688 : ἴῃ6 απ εἴϊοής ὈΥ ἃ ἢὸν ρμονογηδηοά ; 
νυ ΠΙο ἢ ἀγα {ἢ σοῃδίϊ οηΐ μᾶγί8 οὗ (6 ποὺ δεαγέ ἀπώ πειὺ ερὶγὶξ 
θη οποὰ ἴῃ 5, 11, 12. ζοος. 11, 19. 18, 31. 86, φΦ6. τοι 
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Νον Τοβίδιηθηϊ ; 845 ΨΖΦοῇη 2, 990. 8,9. ἄς. ΟἰδοΥβ 
Ἔχρίδιϊπ ἰΐ οὗ [Π6 ἀρδηἀοηπιοηί οἵ ἀθργαν νυ δηὰ νδίη 
ΟΡΙὨΐοπ8, Βυΐ (845 οὔβεγσνοβ Κιυϊηοθὶ) {πῶ Ταίογπδ- 
[ἴοη οὗ 116 δηὰ βίυαγν οἵ νἱγίπ 15 [6 Ὀ68 τη 688 οὗ 
δἰίδιηΐηρ' [Π6 Κιηράήοιῃ οὗὁὨ {Π6 Μεβδβίδι, ἔῆθγα σουϊὰ 
6 ΠΟ Πορά ἴο δαπηοη δὴ ΝΝΙΙΟΘΟάΘΙΏΙΙΒ; 8ϊης6, τοι 81] 
ἰδὲ 6 γϑοδα οὗ ἢϊπι, ἢ6 ἄρρϑᾶγβ: ἴο ἴδνα βθθῆ ἃ 18 
βίου} ΟΥ̓́ΡΓΟΌΙΥ, δηἀ {Πεγοίογα ποΐ 80 τας ἰο Ὀς 
ΠΘηδιγοα [ὉΓ ἀσργανυ οὗ τϊηαὰ δηὰ τηογα}β 88 οὗ 
ΘΙΓΟΥ ἴῃ Ορίπίοηϑ. Απά βίποθ {Πὸ 96 ν8 δχρϑοίθα 
ἐΠπαὶ (6 Μεββίδῆ ψουἹὰ θ6 ἃ γϑβίογοσ. οὗ ρυγιν ἴῃ 
ΤΏΟΓΑΪ8, δΔηα “ο]}} {π6. Βαρ 18. ΠΙτη58617 Π86 ὑυγροά οἡ 
ἢ18 ΠΘΆΓΘΙΒ Γοίογιηδίοη οἵ 116, ἰο ψ ϊοῖ ἢΟ οὔ οὔ- 
“Ζοείοά ; {πογείοσγο, δὰ “6808 βροόίκβϑη οἢΪυ οἱ πιογαἱ 
ΓΟ ογπηγδίίοη, 10 ψου]ὰ ποῦ ἀρρθᾶγ ἔον ΝΙσοάθπ8 ἴῃ 
νΘΓ. 4. σου] βὰν {πᾶ {πὸ Ψ6ν}8 δα πανοσ ὕδθθη 80]6 
ο δἰΐδιη [158 γοίοττηδίίοη. Ἱπογοίογο 76808 σδηηοί 
ἤᾶνα ἄφγο ἴῃ νίονν τοίογιηδίίοη οἵ 116, θυΐ πχιβῖ 
ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΥ ἤᾶνα τϑδηΐ ἃ οἰδηρα οὗ (ἢ6 ορίηϊοηξβ 
ψ ῃΙσἢ ἢ6 Βῃου]α ογάογ ΝΙοοάθιβ ἴο δραπάοῃ. ΤἬυ8 
{16 ρῇγαβε ἄνωθεν γεννηθῆναι ΠΘΟΛΕΕ ΘϑΡΘΟΙΔ ΠΥ ἴο (ἢ6 
1Ἰηἰο ]6οὲ δηα πηοάθ οὔ ἐπ πκίηρ, δηά ἀθηοίαθβ ἴο (ΔΚ6 τ ρ 
ΔΠοΙ 6 Γ δηηονῦ οὐ ΤΠ] ηἰκίηρ, ἴο ἰΔγ 845146 νδ΄ ΟΡ] ὨἸΟἢΒ. 
501 Ρεί.1, 28. ΤἼΘ Ψ6ν 15} ργόβοὶγίθϑ 6 ΓΟ 5814 ἴο Ὀ6 
δογη αδαϊῃ, ᾿μαϑιηιοἢ 85 (ΠΘῪ Π8α ᾿αἰἃ 45146 ργθοοῦ- 
οαἰνοά ορίῃϊοηβ, Ὀ1α δάϊθα ἴο βιρογϑι οη, πὰ πιὰ 
ΜΠ ΟἿ] γ οπδηροα {{πεὶγ βαπιϊπηθηΐβ οἵ ἀοα δηά ἢ8 Ψοσ- 
5}1ρ. ΝΜείδίεϊη ἴοο οὔβεῖνϑβ (ἢδὲ ἰξ 8 [Π6 συβίοχῃ, 
ποῖ οἷν ΨΙ ἢ (ἢ6 68, θα {π6 (ΘΏΈ1|68, ἴο βιρση ν 
ἱπ: ΠΙΔτΙοὴ πο ΔῺΥ τοὶ ρίοη ὈΥ {πΠ6 ἴθγ γσοηογα- 
ἐϊοη. Ὁ ὅο Ζαϊκυῖ Βυθοη. ἢ, 70, 4. ΒΗ. 9086 αἰχί: 

(ἢ 19 ῥσγϊηοῖ μία ἤοννθ ἃ οβδηρε οὗἉ 4}} (Π6 ουἱιασιὶ δοίοθ, ννογάβ, οθῃ- 
γογδαίϊίοῃ, δα. Ἑ 

ἘΤΠαϊ {6 ταγϑίεγυ οὗ γορϑηογαίίοη νγᾶ8 ποὶ 4} ὑπκηοννη ἴο 
{πε δηοίεηϊ ὅενν8 18 μ]αίη ἔγοτα ἱ ἢν υϑίηρ; [ἢ 6 ρὮΓΑΘα ΠῚ ΓΙΡῚἽ2 ἰὴ 
{ἢ 6 βεῆβ86 οα πειὸ ογεαίμγο. ΤὮυ8 ΘΥ Βα Ὺ ἴπᾶὶ ΑὈΣἤδῃ ννῆθη, Οἡ 
νεΐηρ; οαἰ]εὰ Ὁγ {Πς ἴσιε Οοά, πα πὰ σκϑὶ οδ΄ ἸΔΟἸΔίΓΥ, Ὀδοδῖηα ἃ πενν 
οἸτδΐυγο ΟΥΠΕΡ ῬαββῃρῈ8 ἴῃ ὑγσοοῦ οὗ [ῃ18 ὀθοῦ ἴῃ ἃ Οοσ, ὅ, 17. Τμδὶ 
Βεΐηρ (6 σᾶ86, 1ἴ τῇδυ ρεῦῃδρ8 ὉὈ6 ἐηαυΐγεα μουν 1ϊ οδη8 (0 Ρ8885 (ἢδὲ 
Νἰοοάειηιϊβ, Οἠς οὔ 6 τοῦ ΔΌΌ: 5 διποηρ; [ἢ 6 76 νν8, ννὰ5 ἱρῃογδηῖ οὗ 
4}} 8} 1 δῆϑννον ; 18ῖ, {Π6 (ἰ68 ὑνεσα ἴῃ θη ἀατὶς δηὰ ρμεγιυγρθεΐ, πὰ 
(Π6 ἸηδηΥ νυν] οννεὰ ἰὴ μα τῖγα οὗ (γδά ΠἸΟΏΔΓΥ ἸΟΓΕ, 80 (ἢδι 50114 δηὰ 
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ΡῬγοβοϊ νίυϑ 45 [δοίι18 68[ βίοι: ραγνυ 8 ποῦ Πδίι3. 
δοθ Αρι]ο). Μεοῖὶ 11. δηὰ Ζυβείη Νονεὶ. 78, ἴτοπι 
γνΠ οἢ 1 ἀρροᾶγβ {παῖ ἴῃ (ῃ6 Βοπιδη ἰανν ψογάϑ ἐ6- 
ποίηρ, ΓΟΘσΘΠΘΓΔΓΟΙ ΓΘ ἴο Ὀ6 ιηἀογβίοοα οἵ δἀορτίοηῃ. 

᾿Γἢυ5 ΝΙοοάθπηιυβ πιρῃϊ 6 }} υπαάογβίδηα (Πδὶ βοιγε- 
(Πϊηρ 518 Γ 88 γοαυϊγοα οὗ πὶ ἴῃ τοϑροοῖ ἴο {86 
ΟΡ᾿πιοηϑ8 τη ηἰαϊ 6 οὗ (Π6 Μεβ8:84}᾽8 Κίπράοπμμ. Τἢ8 
τηϑαηϊηρ' ἰπογοίογα οἵ (ἢ γιϑὶ 88 1018; {πδ΄ Δποί ΠΟΥ 
τηοάς οἵ {πἰηκίηρ σοησοτγηϊηρ 16 Μοββϑίδἢ δηὰ ἢ 18 
Κιηράοπμ, δπὰ [6 ΠδρΡΡΙΠ685 ἴσ 6 οὐϊΐαϊποα 1 [ΐ, 
τηιιϑὲ δ6 ρυϊϑιιοά ὉΥ ᾿πΔ πο 5ποι ἃ ἀδδίγα ἰο 6 
βᾶνϑά, οἵ δἰίδπ ἐσίγα ἔθ} ΟΠ γ. 

4. πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὦν. [Ιῃ 
1Π6 ἱπιογργοίδτίοη οἵ {ἢ 686 ψογι 8 ἴΠπΠ6 σσῃπηηθηϊδίογϑβ 
ᾶτ6 ποῖ ἃ π{{|6 ἀϊν!6α ἴῃ ορίπιοπ. ὅϑοπιὸ ἴαϊκα [ἢ 6Πὶ 
1} {Π6 ῚΓ ῬΓΟΌΘΓ 86η86, 8ηα σοηϊοπά {Ππαΐ ΝΙςσοάΘηλ8, 
ποΐ υπάογϑίδηδιπρ' .6811.83᾽8 πιοδηϊηρ, τπουρῇϊς {πὰ Π6 
γοαι γα ἃ τηδη το Ὀ6 ΡἢΥ 5 ΟΠ δηἀ Ὠδίιγα! !} Υ θόγη 
δρλίη. Βιιῖ [58 56η86 ΒΌΡΡΟΒ68 ἰρῃοΓΔΠΟΘ ΠΟΓΘα 10 ]6. 
Οὐμογβ {Ππ|π|κς [Π8ὲ 6 ἔδιρηρα ἰρῃηογᾶησα ἴο 866 ΠΟΥ͂ 
26908 νοι! ἱπίογρσγοί τη6 ᾿ηϑδηΐϊῆρ. Βιυξ ἴῃ6 ἔογ- 
πα ἄνωθεν γεννηθῆναι Ψψὰ8 50 Π 0] ΘΠ Ὺ σοιϊηπίοη 
δηοηρ ἰ(ἢ6 168. Β651465 [ἢ]18, ἀ1551πη0Δ το ψ οι] 

ἀϊνίηα γα ννεγα πορεοίοι, ἀπά ἔεδνν γεϊδί ποῖ ΔΠῪ νϑϑῖρο8 οὗἁἉ ἤδη). 
ΙΓ δὴν οπα ᾿νοῦ] πᾶνε (ἢ 18 1] δἰγαῖοα ὈΥ ἃ 5: τι} }8 Ὁ ̓πϑίδηςα, [οἷ Ὠἷπιὶ 
ἤρατε ἴο ὨΠηδΕΙ τπ6 τηΐ]ε ἀρε8, οὐ (6 (ἰτπ65 οὗ Ατἰβίο(εϊΐδη 
ῬὨΙοδορῆν, ἴῃ νν ΒΟ ᾿Πϊημ» 8 ννοσγὸ Π6 8816 αϑρεεῖ, ὥ]γ, [{ἰπ δ ἢ 
ι1π168 Ν,ΠΘΟὐδιηι18᾽8 πιαδίεν ῆονν ΠΟΙ ρ οὗ {Π 686 ἰγυῖἢ5, ἢς οουϊὰ 
ποῖ ςοπιηλιηίοαῖα ΠΥ ΟΥ̓ ἴΠοπὰ ἴο ἢ 58 ἀἰδοὶρί6. ϑαἶγ, ἹΠοιρῖ (ἢ 6 
“παείεν δῃὰ αἰπεὶρίε [γεαι θη] υδοά ἴῃς ὀτργοεβίον ΤΠΩἽΓΙ ΠΡ Ἴ2. γαῖ 
{Π6Υ, Ρογπαρθ, πον ῦ σοποίἀεγεαὰ 118 ἴΓ6 τπεβηΐη, πιο ἢ 1689 8 8 
οἰεᾶγ ᾿άεα οἵ {ἰπ6 δμὠγεοέ ἰἰ86 1, [0 18 οα8γ, τῃπογείογθ, ἴο δοοουηῖΐ ἔῸΣ 
Ἰπηογδησα Οὗἁ {}||8 Ὠγᾶϑῖεν ἴῃ ἴβγδεὶ. (δοῃοείίρεη.) [,εὲ [τ θ6 οὔβοσγνει 
(θα γδθ ΟαπλΡὉ6}}} {παὶ Νίοοάδπιιβ, (που ρσ ἢ τῆοσγε οβηάϊα (ἤδη ἂπν {ζ8νν 
οὗἁ ἰΐϑ τϑὴκΚ δὶ {δῖ (ἴθ, δπὰ νυ] ηρ ἴο ννεΐ ἢ ἱτραγια! ν {6 
ενϊάεηοα οὗ ἃ ἀΐνίηε τηϊδδίοη, θυθῇ 1) ΟἿδ ννῆο γγ88 ἀείεδοίθὰ ὃγ (86 
ΤΌΪ ρ ρον γβ, νὰ ὨΟἱ δἰ ορ οί ΠΟ. Γ Βυρογίου ἴο ἴΠ056 ργε)υἀΐςεβ σοη- 
σα ἶηρ (6 δϑουϊαῦ Κίηράομ οὗὨ (᾿Ἰὸὰ ΝΜ εβοίδῃ νοοῖ ϑθθῖη ἴο αν 
θδδθη υηΐνεῦβϑαὶ ἀπιοηρ ἴῃς 96 νν8 οὗ ἰΠδΐ ἀρθ. [1 186 ἃ νϑυῦγ ἤηθ, απάὰ 
αἱ (ῃ6 5ΔΏ16 (ἰγ6 ἃ ΨΕΓΥ )υδῖ Οὐδογναίίοη οὐ Ουσγί!, (πὶ οὐν 1γ 8 
ΤΟρΓα θηϑίοῃβ, ἴῃ (Πἰ8 ουμνογβαίίοη, ἰῇ 8οπλὸ Γοϑρμδοῖβ ΠΊΟΓῈ θανογα 
{Ππ. ΟΥ  ΠΔΤΥ, ΔΓ 0 Ὀ6 υπαοτβίοοῦ 88 ἀϊγεοίει!, ποῖ 80 πιο ἀραἰμδῖ 
Νίςοάδηιι8 ἃ3 ἀραϊηδί {16 γι 68 δηὶ ἰηϑίγιοίοτ οὐ (6 ἀνα, {{π|| 
εἶδϑθ ἴο νυ7]ιεϊι Νὶοοάςηνι5 θοϊουσεά, ((δηλρμῦς}}.) : 
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νι 11 οσοπηρογί ψ ΗΠ (6 σταν!ν δηά Πηξορτ νυ οὗ {16 
'8η. ΟἸΠ τ, ἐπογοίογο, δηὰ ᾿πάθρα {ἢ δοβί γθοθηΐ 
σοπηπιοηΐαίοῦϑβ, πηδιηΐδιη [πὶ ΝΙςοάσδιηι5 864 ἄνωθεν 
γεννηθῆναι ἴῃ [Π16 ἰὈΥΠΊΘΙ ρᾶγὶ οὗ [Π6 νϑῖβθ ἴῃ (8 
ΒΔ 1Π6 5686 [ἢδΐ «6808 δὰ Ὀοΐοτα οιμρ]ογοᾶ 1, δηᾶ 
1πᾶΐ, {πογοίογο, ὈΥῪ (686 ψοσὰβ ἢ6 δχργοββοα {6 
[ο]]ον!πρ' Βθῆ86. “.Α8 1{ ἰηνοῖνθϑ ἢοΐ ΟὨΪΥ ἃ ρῇγ- 
ϑῖς 8] ἱπῃροβϑι 1 γ, ὈὰΓ 8 πιογαὶ ᾿ΠἀΘΟΘΉΟΥ, [Ὁγ δηγ 
ΟΠΘ6, ΘΒρΡΘΟΙΔΠΥ ἃ πδη δἀνδηοθα ἰἢ γρᾶι5, ἴο 6 ὈοΓῃ 
ΔΡΆΙΗ ; 50 [ἴ 18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ 1658 ἹΠΠΡΟΒΒΙΌΪ6 [ῸΓ ΔΩΥ ΟΠ6 
ἴο θ6 πογαϊίψ δογη ασαὶπ, ἀῃὰ δάορὶ ἃ ἐὐταιν ἈΠ 
ἔδγϑηΐ τηοάδ οὗ {πϊηκΚίηρ δηὰ Βοϊονίηρ ψ θη ἢ6 18 δἢ 
οἰὰ τιδη. Τἤοθγα ἅΓ865 ({{Π1ΠηΚ8 Κιυϊηοθ}) ἃ τηοϑβί 
Β. {4 0]6 ἰητογργαοίδίίοη, 1 γα υηἀογβίαηα Ὁγ γέρων 
(1ῃὴ6 ὠειυϊδὴ παέίοη, δεοσιυβίοπιοα ἴο [ἢ 086 Ορ᾿οη 8 
ψ]ἶς]} 768ι15 Πδα 8814 Βῃου ἃ ὃς ἰδ: ἃ 51:16 ἃ5 π)ϊδία Κθη 
ἃ πε Θγγοηθοῦβ. Π6 5686, {Ποτγοίοτζο, 15 {Π15, “11 18 
Αἰτοροίμοῦ Ἰηογθαῖ 6, δηὰ ποῖ ἴο ΡῈ δχρθοίοα, τἢδὶ 
16 μον8 οῃ, ΟΥ Οὑρῆϊ, ἴο οαϑί ἄννᾶὺ (6 ἀθ! ΣΈ], 
ςοηϑοϊαίογυ, δηὰ ἐἰθορὶν τοοΐϊθά ἤορε ψῇῃϊο {Π|6 0 
ποιυιγὶϑἢ οἵ {πΠ6 Μεββιδἰν 8 Κἰῃηράοιῃ, δηά {Π|| 6] ἸοἰτΥ ἰο 
06 δηϊογοά ἰηῃ ᾿ξ. (Κυΐη.) δῇ᾽Ὸὸ (ἰαἰνίη, ψῇῆο νϑῦὺ 
ῬΓΟΡΟΓΙ͂Υ οὔβογναβ ἰῃδὲ Νιοοάθδηγιβ ἢδὰ 1ῃ τηϊηἀ {Π6 
βίοι οα] ραϊησοηεδία, πὰ ψΜᾶ8 πο Ἰσῃηογδηΐ (Πδι ρῥτγο- 
Βα  γίθϑ ἤγουν οἴ Ὠδίϊοηϑ, οἡ. ὑυδῖηρσ σοῃνογίθε ἰο 
υααῖφπ), ψογα σοηϑίἀογοα 848 πον θογῇῆ. [|π {116 
5816 ΤΠ] ΔΉΠΟΥ ἰ8 [ἢ6 ρᾶβϑᾶρα ἰάκϑη ὈγῪ βοβθηπι., νν πο 
ΓΟΙΉΔΓΚ8, (δὶ ΝΙΟΟάΘΠπΊ8 5668 ἴὼ ἢανο {ποιρῃΐ 
{πὲ {6805 ταηιϊ γα ἴοο τπηισῇ οὗἁὨ {Π6 26.» ; {παῖ [ἰ 
ΨΜ 48 ποΐ ροδοϊδίο ἴον [Π6 ἢ πον ἴο σαϑί δϑι16 θχρθϑοίδ- 
(ἴοη οὗ 186 δαγί!ν Κιηράοπι οὗἁὨ {Π| Μεββίαδῃ, δηΐ, 
{πογοίογο, {πὶ 6 βῃουϊἃὰ 53ρᾶγα ἢυιηδῃ πῃ ΘΟ Πγ. 
ΕἸΒποΥ σοιῃραγοβ ἃ ραάβϑᾶρα οἵ Ορρίδη ΗΔ]. 1, 787. 
Ι δᾷάά οῃδ ποῦ δρροβιίίβ ἵτοπι “2118 ΗΪ8ι, Δη!πιαὶ. 
1, 17. εἰς τὴν μήτερα εἰσέδυ ---- εἶτα, τοῦ δέους τε 
μοντος, πρόεισιν ὡσπεροῦν ἀνατικτόμιενον αὖθις. ὅ66 «50 
Ευγ1Ρ. ΑἸςοβί. 141,2. 

ἘΦ ΕΟ νοεῖ ἀγα ἐδ μαι ρἢγα854 Ὁγ εἰδίεϊη. “" ΚΓπδὶ {πθὴ ἀο 
γοῦ τοηυΐγα οὗ ἃ ὕεῶ ὑν ὑἱτίι ἀπ ποῖ αὐουρέϊοπ, ἃ ἀοοίογτ νὮο δοίὶν 
Κηοννβ ἃπὰ ᾿ἰὰ58 οὐὔϑεγνθα {Π6 ἰὰνν δῃὰ ἰδιριμῖ 1ἰ 10 Οἰαγβ, δη οὐά 
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ὅ. 726508 ΔΏΒΥΘΓΙΒ (ἢ 8 ἱπιογγορδίοη ΕΥ̓͂ Γεροδίηρ ἢ 5 
ἢγϑί ρσοροβί(οη, γαῖ ψ ἢ [Π6 Β 080 {π||ο0η οὗἁὨ ἃ ΟἸΡΆΓΟΓ. 
ἴη [Π6 ρίαςθ οἵ δὴ οὔϑουσογ ρῇγαβθ;; παπιοῖν, {πᾶ γε- 
δεπογαΐξίοη, τι ηἰ8] τοίου δίιοο, 88 Πα ἸΒρΡΘΏΒΙΌΪΥ π6- 
ΟΟϑϑαΥ, δηα τι] ρηῖ, Ὁ Οὐ Πεῖρ, 06 οῇεοίβα : ὨΔῪ 
(Παὲ ψιΠουΐ 1ἴ, ἢο οπα οουϊά οηΐογ [ηἰο 1Π6 Κίπραοπη 
οἵ αοἄ. δοιηθ, 85 (δἰνίῃ δῃὰ 1,δπη|ρθ, ὈῪ ὕδωρ καὶ 
πνεῦμα υηάἀοτγβίαηάα (6 δρέγέέμαΐ τιυαΐογ', 1. 6. τῆς (ἀο8- 
ρε]. Βαυΐ (Πα πιοβί }υἀ]οἰουβ σοπηπηθηίϑίοσβ ἀργθα ἴπ 
το]θοϊίηρ {Π18 ἰπίαγργοίδίίοη. 10 18 βθῃθγα ν δά- 
ἰηἰ64, ὈοΐΠ ὈΥ δηοϊθηΐ δῃά τηοάθγῃ ἱπίεγργοίθιβ, 
πὶ ὈΥ ὕδωρ ὟΕ δ΄’6 ΠΕγα (85 οἶἴἶδβῃ) ἰο υπάογβίδηά 
δαρέξδηι; 88 Αοίβ 10, 27. Ερῇ. ὅ, 26. ΤΙ. 8, ὅ, ἄκο. 
ΤἼΘ πιρηίίοη οὗ ραρί8ιι ψ88, ἱπάθθα, νϑῦὺ βυ {8406 
ἴο {Π6 ργϑβθηΐ ρίιγροβθ, 8πα ΝἼοσάθηβ πρὶ δ} - 
οἰθηο)Υ υπάοιβίδηα (Π6 ψογὰ ἴῃ τΠδῦ 86η886. Εὸγ ὮΥ 
δαρέϊδηι {πὸ Οὐδ πι6 ργοβοϊ γίθϑ όσα (Ὠουρῇς ἴο Ὀ6 
Ρυτροά ἔγτοιῃ ἰΔοἰδίσυ ; δηὰ ὈγῪ Ὀαρί8π Φσπη δά 
βθουπά {Π6 ζ6.18 ἴσ ποσὰ] γοΐογιιδίίοη δηὰ ορϑαάϊθηοα 
ἴο 1Π6 Μεββίδῃ ψῆο νγὰ8 ἴο ἄρρϑθᾶγ. Ηδ οβϑ]]θά ἢ18 
δαρίί8πι (Π6 Ὀαρίϊϑαι οἵ τορϑπίδποθ. Τα ἀϊβεῖρ]68 
οὗ Ομηϑί, ἰοο, διρὶογοὰ δαρέξδηι ἃ8 ἃ τηϑῖμῃοά οἵ 
διηάϊ᾽ῆηρ (Π6 26ν8 οἱ {πὶ ρα ἴἰο γϑοθῖνβ .68115 88 (ἢ6 
ἹΜΜαεβϑίαϊ, δῃὰ ἴο ἰἸορϑδά 8 πον [τἴὸ. ὅ66 “2οβῇ. 8, 422, 
28, 206. 4, 1, Δηα 24. Αμπὰ (δαὶ {Π6 {6} ψοσθ οὗ 
ορίηίση ἰδαί (6 Μαββιαἰϊ δηἀ ᾿ΐ8 Ῥγοδοῦθγβ σου Ἱά 
ΘΟΠΏΙΏΘΗΟΘ ΠΟ βδογθα σχίθϑ Ὁ. Ὀαρίβηη, ψα ἰἰᾶνθ 
Β66Π ΒΌΡΓΑ, 1, 22. Νιοοάθδηγυβ, ἰπεγείογο, τρις 
ΘΆΒΙΙΥ σοποοῖνα ψηδὶ «6818 τηϑδηΐ ; πδιηοῖὶυ, ἰἢδί 
ΘΝΘΓΥῪ {6νν πηὶρῇῃΐξ, δηά οιἱρῇϊ, Ὀγ "»αρι15Π) ὑρενα 15 ἃ 
8Ύ1η00] οὗ “Π10} ίο οσἰδηρα ἢϊ5 τη066 οἵ {{ϊπηκΊηρ, 
σογγοοῖ ἃπα σγϑίοσπι ἢϊ8 ΟΡ'ἢ]Οἢ8 σοῃοθγηϊηρ (Π6 
Μεββιδῃ δηά ἢ]8 Κίηράοιῃ ; {παῖ 115 ΓΘΓΟΓΙΔΙΊΟΗ 15 
οἴδοίθα, ψὰ}]6 ἢ6 ψῆο 18 ὈαρίϊΖροα διηά5 156] 
ἴο ἴπα οὔβογνάηοα οὗ (ἢ γΙ8}8 ρει εἶ: ΔΌΡΓΟΝΟΒ ἴΐ, 
υηἀογίακοβ 6 Ὀγοΐδββίοη οἵ 11, δῃά, ὈΥῪ ἐς ἀϊν!] 6 

ηιαη, ὈΟ(Ή οὗἩ ογοάϊε δηὰ ταρυϊαϊίοη ἴδαὶ τ ἢ νγα σοηυΐγα [ΤΌΤ 
ἰάοϊαίε 8 ραβϑϑίπρ' ὀνϑῦ ἴο τ18 ἔγοτη ὀδγκηθβθβ δηὰ ἢ ὁ 101 8 ποῖ 
γε δἀαρίοά ἴο γουγ ἱποίγυσίίοη, ννἤθη 8}Π.4}} } ὄνϑσ Ὀδ 80} δηά τυνδαΐ 
ἐΐπο ἀο γοῦ Ῥγουἶβα Ὡ)6 (0 ΡΙΈΡΆΓΣΟ Σ)γ56}} [ὉΓ γΟΙΙ ΒΟ ΒοΟ].᾿" 
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5ϑ8ίδηςο, ἰ8 ἔγεθὰ ἔγοίῃ (Π 6 ἜΣΤΟΓ οὗ ἢ'8 Ῥγδθιςοη- 
σοἰνβα ορϊηΐοπβ8. (Καΐϊη.) ΤῊ ἀρονα :πἰεγργείαίϊοῃ 
8 δἀορίεα Ὀγ {μ6 θεδὲ Τβοϊορίαηβ, θοι δηςίοης 
δηα τηοάρτῃ. δ᾽εθ οΙ ἢ, Κορθοῦοσ, δηα ἰἢ6 δυίμοσβ 
Ὀγ {π6π| τοΐεγγθα ἴἰο. [{ 15. {ΓῸΪῪ οὈβεγνεα ΟΥ̓ ὟΥ4]], 
οἢ ἰηΐληξ Ραρίϊ5πι, {πᾶΐ, ποΐ οὴἡΘ οὗ [Π6 δηοϊθηΐς οοια- 
Ιηθηΐδίοιβ Ἐν Γ πηἀογβίοοά {πΠ6 ψογάβ οὗ δὴγ {πίηρ 
διέ δαρέϊδηι; δῃὰ (δὶ ΟΔΙνη 8 (ἢῆὴ6 ἢγβί ψῆο 
Ὀγοδοποά᾽ {Π6 ΠῚ Ἄρονα δανογίθα ἰο. Ἴη {{|15, 
([ .44,}116 νγαβ ο]ον θά Ὀγ (οοσοσρίυϑ δῃὰ {πῸ ἰραγηθά 
σομηπηρηίδίοτβ οὗ [18 βοῇοοϊ;; 88 ἮΥ 1518, ὙΊΓΙΏρΆ, 
Γληρο, Μασγκίυβ, ἄς. ΤΠ "ἃ ποίίοη οἵ αγοῦυ ἰδὲ 
1 18 ΟὨΪΥ ἃ ρὮγαϑθ δβχργββϑίηρ ΕΥ̓͂ Δὴ Ηοπαϊ8615 6ρὲ- 
γἱέι5 ἀφιιδιιβ, ἢὰ8 ὨσνοΥ Ὀδθη δαορίθα ΟΥ̓ ΔΠΥ οοιῃ- 
Ἰηδηίδίογβ οὗ ογϑα!, 1 σδηποῖ ἰθᾶνα (ἢ6 ᾿πηροτίδηϊ 
810]6 οἴ οὗὁὨ δαρίϊϑηη1 τϑρεπογαίίοη, που ἰαγπρ' 
Ὀδίογα ἸΏΥ γοϑάθγβ δὴ ἰηβιγιοΐΐνα ράββᾶρθ, ἀογίνοά 
ἔτοτῃ δὴ δάιῃϊσα]α δοιτήοῃ οὗ {π6 ᾿ἰϑαγηθεὶ Βίβορ 
Ῥβαγοθβ οἢ [15 ἰδχῖ, νοἱ]. 2. Ρ. 9206, ννῆϊςἢβ. (ἴῃ ογάθγ 
ἴο δαῦθ γτΌ0η1} 1 80)8}} ἜΧΡΥΘ88 1 ἃ 8Π|416Γ σῃμαγδοίθγ.. 

ΙΚηονν παγν οὗ 8}Υ ἐπίπρ; ψῃϊο Ὠα8 ἀοηθ ὕθοσγα ἀϊββεγνίος ἴο 
1Π6 ἴγυὰς ἀοοιτίηο8 οὗ (ἢ γιβιδηΐγ, (πδὴ (ἢ6 ὨΘΘα 658 ΠἸΒΏΏΘΓ, μΓδΟ- 
ιἰδεὰ ἴοο τηυοῦ ἴῃ δ πλοβί 81} ἀρθβ, οὐ δρρὶγιηρ δἵ ἰαγβε ἴο ([,6 οδϑ6 οἔ 
41} Οἢ γι ϑδπ8 ναὶ ΟΠ γῖϑῖ δηα 18 Ποῖὶγ ΑΡροβίϊθβϑ βαϊἡ ὕρὸὺῃ ραγί!οΪᾺΓ 
Οσοαβίοηϑ, δηἀ Ὁη66Γ ρμϑγίοι ΑΓ οἰγουμηδίδησοβ, ΟΥ̓ {8 (6 ἴογη 
Ἰϊορεποταίίοη ἰδ ΟὨΘ ἰηβίδηςε : ἰΐϊ παῖ ἢ Ὀδρη σεοοπηηοηήσα 85 Π6Ο68- 
ΒΆΓΥ ἴο 4}1 (το τἰδη8, τυ 11{|16 ΟΥ πὸ ἀϊδιϊηοιϊίοη, ἢονν αἰβεγεηὶ 
ΒΟΘΥΘΥ [οἷν οΆ968 ΔΓ : δὴ ἔτοπι ἴπθησοα το οΟη δου δηὰ ροῖ- 
Η]εχίαγ ἤᾶνα Ὀεδη σαϊβεὰ ἰῃ {116 σηϊμὰβ οὗὁ τχεπ ; συλ ῖ]α ταὶ Ὁ] οἢ 
4ηιι5ὲ δὲ αἰϊοιυθὰ το Ὀ6 ἴμε ἰδηρίδρε οὗ δογὶρίαγα, πᾶ9 θδ ΘΠ Ὠδ6δ 1186 
οὗ ἰῃ οϑ868 νυῦογα 1 τηυδῖ ηοὲ ἐφ αἰἰοωεα ἴἰῃαὶ (6 δοτγίρμίιτα Ἰηἰςηἀφὰ 
ἰ. ΕοΥ ΠΏΘῺ ΠΊΔΥ ποῦν Ὀ6 οοηδίἀογεὰ ἰη ἴτας νοῦν αἰ εγθηϊ νἱεῦνδ, 
Δηἄ βρόκθϑῃ ἴο ἴῃ 88 την αἰ εγεηὶ σα ραοὶ|685ὅ. ὙΠΕΥ͂ δ᾽ εἰ ΠῚ συ ς Ὦ 
88 ΔῈ (0 ὃ6 “816 ὕροη ἴο ἰεανα (ΠΘΙΣ ργεϑθηΐ γο] ρίοη, ὃς [ἴ {μαϊ οὗ 

Ἐ 80 Ηομ. ΟἸεοιηεηΐ. ἐὰν μὴ ἀναγεννηθῆτε ὕδατι Φῶντι εἷς 
ὄνομα πατρὸς, υἱοῦ, καὶ ἁγίου πνεύματος. ΤΏ ῬᾶΒΒαρΡ ΙΏΔῪ Ὀ6 ἴῃυ8 
ῬΑΓΑρΡὮΓαΘθο. “ Εχοερί ἃ πιδὴ ὑθ Ὀαριὶζο, δηὰ ἢοϊ οἡΪυ ρα] ] οἷν 
μγοΐεϑβ {παῖ 6 δι} γβοοϑ ΤΥ ἀοοίτηθ, Ὀυϊ 4150 δο]ίενα 1 νυ (ἢ 4}} 
᾿γῖ8 Ποδσί δηᾷ τοϊηα.᾿ Ὅῆι5 Νοοάδπ)ιϑ οσου]ὰ ποῖ Ὀὰϊ υπάεχϑίδηά : 
βαρ ϊδγ ͵8 4180 βροόκθη οὗ ἰῇ τς [ο]]οννίηρ; νογάβ, πε τηογα οὔ- 
ΒΟΌΓΕΟΪΥ ἴῃ νῸΓ, 12. Ὀχϊ ΠΊΟΓΘ ΟἸΘΔΓΙΪΥ ἴῃ ν. 22 δπὰ 25. απὸ (ἢ. 4,1. 
Ιὴ εἶα δᾶπηο τῇδ) Γ ἀο (ἢ 6 ϑογοα νυγ 6 γ8 δροθκ οὗ ὑυαρίΐδτα. Τἢι8 
Ερὶ". 5, 26. Ηεῦ. 13, ἀῷ' ἀπά 238. 111. 8, ὅ. Μαί(ἢ. 8, ὁ. 27, 19. 
Μαχκ.16, 16. 



γ6 8Τ. 590ΗΝ, ΟΗΑΡ. 11]. 

6 δονγβ, οὗ [6 Μαδοιηείδη, ογ οὗ {πε Ἠδαίποηβ, δηἀ ἰο δ )ῦΓασΟ 
ΟἸὨ τ δι δη ὑμοη {πεῖ γΓ σοηνογβδίοῃ : ΟΥ δεοοηαϊυ, δυοῇ 83, δανὶηρ 
"δδη ἴῃ {πεῖν ᾿ἴδηου Ὀαρι]Ζεά, δΔηὰ αἴεγνναγ8 οὐσία ἴῃ {πε ΟΠ Υ16- 
«ἰδὴ τοὶ ρίοη, πᾶνε ποὲ ᾿ἰνθὰ τρ ἴο {πε ροοά ργῖηοῖρ ε8 1η8.1|6ὰ ᾿ηἴο 
{πδῖὰ, Ὀυϊ πᾶνε δροηΐ {ΠΕΡ ἀδγδ πῃ ἃ ΘΟυΓθ6 Οὗ δοϊοΒ ποὶ δηβννογ- 
80]6 ἴο {πφὶγ ΒΟΪῪ ῥγοίεβδίοῃ : οὐ ἰ85{}γ, διιοδβ:. 85 ἢδνθ θεεῆ ἃ ρϑγὶ οὗ 
πε ΠΆΡΡΥ ἔενν νῆο ἢανε ἴω ρἜΈΠΕΓΑΙ σεϊαϊηεα {πεῖν ἰπίερτιγ, δηή 
ΠΘνΟΓ Ἰοβί βϑρῃϊ οὗ δεῖς ἀυΐγ, τπουρἢ {Ππεὶγ ᾿νθβ τον Ὀ6 σὨΕΓροαΌΪ6 
νυν ἢ 8οπγ ΟὨἰβδίοη8, τυῖτ ἔδυ 8 οἵ ἱρροσβῆσθ, δυγργίϑα, δηά ἰηῆἔγ- 
Τηϊγ. Νον ἴο ἴπεβαε ἴηγες αἰ βοσγεπὶ βϑοτγίθ οὗ πιθῆ, ἴθ ἱηδρίγεα 
υντ ἴετβ οὗ ἴῃς Νενν Τοθίδηπηχεοϊ ὑδ0}}}Υ βρεδῖκ ἴῃ ἃ νου ἀϊβεγεηι ἰδη- 
Βύυδρε ; δηὰ {πεγεΐογα 811} ργεδοῆογβ οὗ (ῃ6 ρΌδρεὶ ννῇῆο ἴδε ἴδε βογίρ- 
ἴιγ65 ῸΓ {Ππαῖγ σι]ο, ϑῃουά, ἴῃ τγαῖῃ δηᾷ γιιϑῖϊςα, 88 νγὲ]} ἃ5 ἴῃ ργὰ- 
ἤδηςο, δ άγοβ ἰΠποιηβοῖνοδ ἴο δαςοΐ οἵ ἴπθῖ ἱῃ ἃ ῬΘΟΙ ἢ 8. δηα αἰδιϊηοῖ 
ΤΩΔΏΠΟΙ. ΑΒ ἴο πὸ τοί ϑογί, ἴποϑα ννῆο δῖὲ οδ᾽]εὰ ὑροὴ ἴο δαλῦγδοα 
(Ἰιν δι δηϊῖγ, ἀπὰ αὐ  ἀαΐβηι, ΜΠ Ομ οἰ Δῃΐδη, οΓ Ἠεδι πεηΐβω, (ἢ Ἔγα 
ἜΓΟ ΓΆΓΕΪΥ ἡγεῖ 11 διηοηρ ὰ5: Ὀθϊ ἴο δυο ΟὨΪ ἴΠ6 ἰθγπβ οὗὨ πειῖῦ 
δἰτιἢ διὰ τορεπεοταίϊοη ἰο Ὀ6 υπάογροηθ, ἀ0 δἰγίοεΐν Δηι] Ῥγορετίῳ Ὀε- 
Ἰο!ρ. Τίνεθα ἃσὰ ἱπ (6 88πη16 δἰϊιδίοη 88 Νίοοιεμ)υβ ννᾶδ ; δηᾶ 
{Πογοίοσα ἤθη ΟἿΓ Ὀ]εβ8θ [γα δαϊὰ ἴῃ ἴῃς ἰοχῖ, “ ἐζοερέ α πιαν δὰ 
δοτη οΓ υαίογτ απὰ οὗ (ἠδ ερὶτὶ ,᾿ ἣς δαἀάἀεά, “ ἦδ σαπποί ἐηέετ ἱπίο {ἐιε 
κίπράοηι οΓ ΘΟοά.᾽ ὍΥπδη 5ῖ. Ῥδὰὶ] ΠΠΚανν δα βρᾶκα Ἵσοηοεγηΐηρ, ἴῃο86 
ψΠ0 παδὰ ὕδοη οοηνεγίθα ἴο ΟΠ γί ϑιδηϊγ ἔγοτα ἴῃ «[Ἔνν]8}) οὐ Ἠεδίῃοη 
τοὶ σίου, πα υδ6α ἴΠ6 ϑαπὴὲ ἴθστη, δυρρμοδίηρ; {Ππ6πὶ ἴο να Ὀεδη “ ὑοτπ 
αϑαὶπ, ΟΥ τεβεπεταίοι.᾽ Τῆυδ 'ῃ ΤΊϊι8 Ὠς βαἰα, (αἱ (ὐὰ “ δοοογαϊηρ; 
ἴο ἢΐ5 ὨΊΘΓΟΥ Ὠδα δανθή ἰἤδθα ; δηὰ παῖ ννῈὲ τῶδὺ Κηῆονν ἤονν (15 
γν88 εβεοϊοι, ἢ6 δι δά, (μαι ἰς νγὰϑ ἀοηδ “ ὉΥ ἴδε τσατὴὶης οὗ τερεηε- 
Ταϊίοη, δηα (ἢ6 γοηονίηρ οὗ (ἢ ΗοΪν ϑρίγιι.᾽ ὙὍὙΠΟΥ δα ὈδΘη, 85 ἢ6 
δα, ἱπ ἐλ ἐΐνιεε ραεί, [οοἰϊδῖι, ἀἰδοδεαϊεπί, απα ἀεοεϊυφα ; Ὀυϊ {πον 
ΤΟΤΕ ἐλόπ ΡΟΓΒΟἢ8 ἴο ννῇοπι ἴἢπ6 κίπάποις απὰ ἰουε οὗ Οοά οἱν ϑαυϊοιτ 
λαά ἀαρρεατεά. ΤΉ Ϊδ8 18 ἃ μἰαΐη ἀεδοτρίϊοη οὗἁὨ σοηνεγῖβ ἔγοσῃ Ζιδἰβη) 
ΟΥ Ἠεαϊμοηΐβ. Τὸ βυςσῇ 88 ἴῃδ8εὲ 1 τνᾶ8 ὈΓΟΡΟΣΪ δαϊὰ, {πδί {πον 
ΟΓΟ πειὸ δοτπ δηὰ τερεπεταίε; ἰῃαϊ [ΠΟΥ ὑγθγα πεῖ ογεαίωτες ; ἴδιαι 
ἴπεΥ ρυέ οὔἵΓ ἐἕδε οἰά πιαη, ἀθπὰ δὰ ρωέ οπ δὲ πειὺ πιαπ; ἴπαί (ἢδῪ 
ὍΟΓΕ μδέϊβεά δηὰ δαποιϊβε ; 411} οὗ {Ππ6πὶ ἴδγιὴβ τδὰς υ86 οὗἁ ἴῃ 
{ΠῸ Νεῖν Τ᾽ ερίδηηεηΐ, δηα σοηϑίδη]γ, 89 ΤᾺ 88 ἴ οδη ἤηά, τηδάς υ8ὲ 
οἵ ἴο βδυς ἢ ΟΠἿΪΥ 89 νεῖ σοηνεσίβ οὗ (ἢ γ θ᾿ ΠῚ; δηὰ ἴο πῸπ6 ΟἵΠΟΥ 
θυῖ {Πεβ86 ἅγα 1ΠΕῪ ΡΓΟΡΟΥΙΥ ΔΌρ] ἰεα, ᾿ξ να τνου]ὰ δάδεγε ἴο {πὸ βῃΐγς 
δηὰ ἴγυς ΠΙΘΔΠ ΠΡ, Ποῖ ΙΩΘΓΕΙΥ ἴο 6 ἰεζίεΓ, οὔ [με ροθρεὶ. 

ΒΥ πνεῦμα τηυδί πογα Ὀ6 υηάἀογβίοοα (ἢ6 αἰυῖπο 
Ῥοιυοῦ,, [ἰχ6 σγδςθ οἵ ἴπΠ6 ΗοΪγν ϑρισγιί. “ΓΓῊ ΙΒ 15 ρἰδίη ἔγοπι 
{Π6 σοΙὨΡΑΓΊΒΟη ἴῃ νοσ. 8. δΔηἃ 18 σοῃῆτσπχοα Ὀγ ΤΊ. 8, δ. 
Δηα [κα 18, 26 δῃὰ 27. ψῇοσγθ, οὐ ἔθ Ἂ15ς 1068 
ϑκίηρ “ψγὴῸὺ (ἤδη ἐδη Ὀδ6 βανρα δ᾽ «68.113 ΓΘΡ]168: 
«Υ]Πιαΐ 15 ΠΡΟ ΟΒ51016 1 ΘΠ 18 ΡΟΒ81016 υἱέ Οὐά, 
Μογθϑονοῖ, ἃ πο 8] γοϊοσιηδίίοι 18 ΘνΟΤῪ ΠΟΘ [ἢ {Π|6 
ΘΟΙΡίΟΓΟΒ σείοιγοῦ ἰὸ αοα «πὰ {6 Ηοὶγ ϑριει. 
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εν, 45 ᾿ἰἴ βθοπ8, ψ6 τη υηἀογϑίδηα {Π6 ἱηἤπιθη σα 
οὗ π6 αἀἰνίπο ϑριγις οὐ {Π6 Ποαγίβ οὗ πῖθῆ. ἊἈῃηά ἴῃ 
1} 18 νον οὗ {π6 βι0]εοὲ Κυϊηοο] σοΙΠς 468. 

6. τὸ γεγεννημένον ---- ἐστι. ΓΉΘΓΘ 88 ὈΘΘῊ 8016 
ἀϊνογϑιν οὗ ορὶπίοη ἱπ (Ππ6 ἱπίογρτοίδίϊοη οὐ {{|686 
ψγοτά8. Οης ἴπιηρ, Ππονανογ, 18 οἶθαγ; {Π4ὲ [Π686 
ΠΟυΐοΓΒ γεγεννημένον ΔΤ ογ [Π6 τηᾶβοι 6 γεγεννημένος 
(48 γβαιθηιγ) ; δηὰ (δὶ 1Πη6 βυρϑίδηζινεβ σὰρξ δηὰ 
πνεῦμα 86 ἴὉΓ {Ποῦ σορηδῖα δά]θοῖϊνεβ σαρκικὸς Δηἀ 
πνευματικός, ΒΥ σὰρξ τιοβῖ σοπηπιοηΐδίοτθ υὑπᾶοι- 
βίδη α (ρογῇδρϑ τρίτγ) λμπιαπ παΐμγο, 10} 41} 118 
ΤΏΟΓΑΪ ἹΠ]ρΟ γί !ο8, 5076 οί, 45 1 18, ἴο {Π 6 ἀοπ)ϊπίοη 
οὗ 116 86η868, ἃηἀ [ἢ6 σογροτθαὶ ρρϑί65, δῃηἀ Ὠ6668- 
ΒΑΓΙΪΥ εκ ἴῃ (ἢ6 βρ1γ. Βοτζγη οἵ βυςῇ ραγεπέδ, τθη 
σδηποῖ θα ΡῈ [κα {Π6π|, σαρκικο. ΒΥ πνεῦμα ΤΩΔΥ 
θὲ υπῃάαογϑιοοά, ραγέΐψ ἰ(ῃ6 Μ)υΐπο ϑρίγὶέ, δὰ ραγέΐῳ 
{Ππι βρίτ 8] δηα Ὀοτῖον τη ργοάιπςσά ὈΥ {Ππ6 5ρὶ ΓΙ. 
Κυϊηοσῖ δρ.Ϊν σοπιρᾶγοβ 8 ἀἰοὶ οὗ Εσάογιβ δρ. δίοῦ. 
ΘΘΓΠΊ. 88. ἐκ τοῦ κακοῦ ἡ φύσις τίκτει κακὸν, αἷς 51 ἐχίδνης 
πάλιν ἔχιδνα γίνεται. 1 δἀὰ Ἐπτὶρ. ΕἸδοῖγ. 8890. αἱ 
δὲ σάρκες, αἷ κεναὶ φρενῶν αγάλματ᾽ ἀγορᾶς εἰσίν. ἸΚυ]- 
ΠΟΘ] δοκηον θάροθ, ἴοο, [Πδὲ {18 1ητοΓργοίδ!]οη 18 
ρΤΘοδΌΪο ἰο [Π6 κἰϑι5 ἐοφμοπαϊ οἵτΠ6 ΗδΌτον; βιησα 
(45 Κπᾶρρε οῦβογνθϑ) [Π6Ὺ υ86 ὙΦ, εδί, ἰο ἀδθηῃοίδ 
"πα, 1. 6. ἢ] 4 Ὠδίιγο, ψἢ 86 δα]υποὶ ποίϊοη οὗ 
7γαμέν, ᾿ηβιυπιϊέψ, ὅτε. (58. δ6. ὅ. 15. 40, 6. 26Γ. 17, 
ὅ. Τοῦ 84, 13.) : αἰδβο οἵ 6.7Ὸ7" 8} δὲ, 85 σοηβοηποηΐ 
ὉΡΟΩ (ῃδὲ ἔγα!]γ. δὸ 58. 78, 89. ὅζε. [Ιῃ {ἢ}}15 τπ6 τα 
Β6 618 8 8010 σοπῃρδιιϑοη οὗ ἴπ6 ὑὈοάγ σι (ἢ6 80ι] ; 
88 ΘΝΘΙῪ ΔΠη1Ππ|84] Ὀοάγ, νοῖΠοΓ οἔτηθη ογ {πῈ Ὀγαυΐθ8, 
18 οἵ ἢο ἄνδὶὶ ψῇουΐ (ἢ 6 βριγιῖ, Ὀὰζ οἡ 1(8 ΘΧΕΙΠοίίοη 
σοΙ68 [0 Ποιυρἢς δηά ριιΐίγεῆθβ. [{ 18 δαπηϊ64, ἴοο, 
{Πδὲ αἰπηοβί αἰ] {Π6 δποϊθηΐ πδί!οηβ δρτγεθα 1 ἰγϑοίηρ' 
{Π6 οτὶρίη οὗἨ [ἢ6 56η868, Δρροί68, Δ ρ85810η8, ἔγοιη 
[η6 θοάγ. Ηδρηςο, ὈΥ {Π6 6 νγ}8, ὝΖ 15 οἴδη υδοά ἰο 
ἀδηοῖθ ἃ ἀορτδάρα δηὰ ἰον 5ίδίθ οὗ πιδῃ, δηὰ (ἢδί 
οἰ γ οσέογπαί (Ἰπο] ἀρ σογρογθδὶ ἐπ 6 1} γΥ., πλογ- 
(ΑἸ Πγ, δηὰ τηϊβοσΥ οὗ δνθσῪ Κιηὰ νι ψ ῃοἢ ψ6 
δίγισρίὶο ἢ {Π|5 116), οὐ ἑπέογηπαϊ, ἃ5 ρογςοινοα Ἰὴ {Π6 
ΤΠ δηἀ τηογαῖβ, ΟΥ νἱ06 δηά 81ὴ σϑῃδγα νυ, Π056 



8 4Τ, 7ΟΗ͂Ν; ΟΗΑΡ, ΠΠ. 

ογὶρίη πᾶν Ὀ6΄ τοίεγγοά ἰο {6 Ροάυ. ὅ6ε6 Κορρθβ 
διῃ ἔχουγβ. οὐ αἰαῖ. Βαΐ ἴο {{Π|15 11 18. τϑρὶ δα, ὈῪ 
Κυΐϊποοὶ: Τῆδί τη [18 σοηνεγβδίίοη τι ἢ ΝΙσΟάΘΠ,118 
Ζεβι.8 15 ἰγοαίίηρ οὗ {Π6 τοίοτιηδίίοη οὗ [16 σοιηπΊοι 
ορίπίοηβ οὔ [Π6 ψὸν5 γοβρϑοίίῃρ [86 Μαβ8βι8ἢ᾽ 8 Κίηρ- 
ἄοι δηΐ {(ἢ6 ἐπε ρογίδιπτηρ ἴο ᾿ξ, 858 4530 (ἢ [6]1- 
οἰἵγ (Πθτα θβρϑοιδ! ν ἀσβιηρα ἔογ {π6 76 }}8 : δηὰ (Πδί 
ἐπογοίοσα σὰρξ ςδπηοίῖ, ἴπ {ἢ}8. ψῃοΐθ ραββᾶρθ, 6 
[Δ Κοϑη [ὉΓγ υἱοδ, ΟΥ γεννηθῆναι ἴῸΓ τηοΓΆ} ΓΟΙογιρδίίο : 
θυ {παὶ [Π6 86η86 18 [Π18: “ Βοβί {ποιῖι Ὀ6] να (Ππδὲ 
{π|6 96 νν8, ογ {πΠ6 ροβίογι(υ οὐ Αργαῇδπι, 814] 8Ι'οῃθ, 
δηά ἴο {Π6 Ἔχοϊιϑίοη οὗ ἴῃ6 οἴοῦ πδίϊοηϑ, Ὀθοοπηα 
ἈΓΔΚΟΥβ οὗ {Π6 [δ] οἱ γ οὗ [Π6 Μοϑβιδἢ 8 Κίηράοπι. 
Γῃοα γί ἴῃ ργίθνοιβ δοῦγοῦ. Ηδ {Πδῖ 8 θογῃ οἵ πιθη 
18 ἃ πηδῇ ; πουρῶς ὃδυΐ (Π6 σοιημημπίοῃ οἵ ἢ8 ἢυηδη 
Ππδίαγο ρΆ3868 [0 ἢ]18 ΡΟΒΙΘΓΙΠΥ͂ ; ΠΟΓ ἀο68 ἰΠδΐ ογὶρίη 
σῖνα Ηἰπι ἃ ργϑδίοσ αἸΡΏΠΥ ΟΥ̓ ΒΕ ΡΘΓΙΟΥΙΓΥ ΟΥ̓ΟΓ δῆο- 
{ΠῸῚ, ΔΠΥ πο [ἤδη 1( 4068 ἴο ΟὁΠ6 ὈΟΓΗ ἃ «ζ6») ΟΥ̓ΘΓ 
ἢϊαι Ψ]ο ἰ8 ποΐ οὗ (ἰἸ6 βοθα οὗ Αὔτγδμδπηι. . Νο οὔδ δίῃ 
50 εἰν ἴτοπι (ἢ6 δάνδηίΐδρε οἵὗἉ Π΄Β ΔΕ ΙΝ Υ ΔΩΥ ΒΌρογίο- 
ΤΥ ; Πα μαίἢ πουρῶΐ θυ 6 Ὠπιηδη δηὰ (Π6 ρχίογηδὶ 
τρί οὗ Κιπάγθά. ὙΠδγοίογα ἰΐ 18 ΠΘΟΘββΑΓῪ [ῸΓ [ἢ 6 
φονβ ἰο Ὀ6 ῬοΙῃ ἃραίῃῆ. ΕῸΓ ἢ86 ψῇοβα τϊπὰ 18 
σπδηροά ὃν 1ινὶπθα ρόονοῦ, δῃά ψῇοϑα ΘΙΓΓΟΏΘΟΙΒ 
ὈΡΙΠΙΟΠΒ ἃγα {παγοΌΥ σοτγοοῖθα, Π6 8]Οἢ 6 18 ΒΌΡΘΓΙΟΓ 
ἴο οἴδιογβ, δηα ἢδ ΔΙ'οῃθ 18 πνευματικὸς ΒΡΙΓΙ(08]." 

7. μὴ θαυμάσης ὁτὶ, ἄς. Κηδρρο, ΗδΖεϊ, Ῥαυΐιι8 

- Καὶ ῃ (ἢϊδ νἱονν οὗ (Π6 διιθ)]οοὶ ῬἩεϊδίοἰ αἷθδο οοἰποίάοθ. Νιοοάς- 
Ὧλ118 (88 γ8 ἢ6) 88 ἃ ὖενν, οὗ (6 ρμοϑίεγυ οὗἨ ΑὈγαδϊιδη), ἰπ οονθηδηῖ 
νὰ σά, οἰγουμτηοϊβαά : (πεγεΐοσα ἢ ννὰ8 σὰρξ, Πεεῖ, δδδυϊηρβαὰ ἃ 
Ὀοδδίῆι] βυ ρουϊοσὙ δῦονα οἴδογβ, (ὨηΚίηρ; τἰδὲ ἢ6 νγᾶ8 δοσαρίδοϊα 
ἴο ἀρὰ Βεοδυϑε ἢδ νγὰβ ἃ εν ; Δ πουρῇ, πὰ δα Ὀδδῃ οὗὨ ΔῺΥ οἶδεν 
Ὠδίίοη, 6 ψουἹά, ᾿ἰκα ἢἰβ ἀποθδίογβθ, ἤανε ννουβῃϊρρεὰ ἰά0]156, Βυῖ 
ἴΠ6 αἰδοὶρίε5 οὗ ΟἸγσίβί ἀγὰ ὕογῃ οὗ ἴῃς Ηοὶγ ϑρίγιϊ, σῇο δ η]}ρ 6 5 
(Βεῖγ πιϊηάβ, δῃὰ ρυγθβ {Πποῖγ μοαγῖϑ; ὑγῆο ἀο68 ποῖ ργοχηΐδα {Π 6] 
ΓΆΠΚ, ΠΟΠΟυΓΒ, Γἰς 65, ΟΥ ρ] αδβιιγοβ οὐ (8 "6, Ὀὰϊ (6 ἐἠέπφε ἢ ἢ 
ὅτε ποΐ δέη. Τδθοβα 0 δὉ ἢ: ὈΟΓΏ δὰ στνεῦμα, ϑρίγὶἐ; ἴΠεγ 
Ὀδδαγ {πεῖν βρη δηὰ τδγκ, τοί ἴῃ {ΐμπ8 ὁοάψ (κα ἴῃς Φ.ν8), Ὀυϊ ἰῃ 
{ΠῸ τοϊπὰ, νι ϊοῇ Βεο 8 δῇζοσ ἤοδυθ νυ οὐ)οοί8, δῃὰ δἱοηα βίιἶνοθ ἴ0 
ἄρρτγονς ἰἰβεὶ (ο σοὰ, ἴπ6 βοᾶγοῆεγ οὗ ἤθαγίϑ, 11{{}|6 80] }ς ἴουϑ δϑουϊ 
υπλδη )υἀρμτηθδηΐ, δηα νυ] ἢ τννου ]ὰ γαῖ πον δ (ἤδη δθεη ; πᾶν, ἡγοῦ ὰ 
«ηἰ ἐξ δοπιείηρ Ποψαὶ ἐο ἀο βοοά, απὰ ἰο δε ουἱϊ δφροκεη οἵ. 
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δηΐ Κιιπο6] αν, νΊῈἢ πα οἢ Ῥτορ ΔΒ ΠΥ, σοη]δοίϊανοά 
ὑπ ΝΙοοάδιηιβ5 ἢδα, ὈΥ 5 σοιιπίθηδηῃςο, ονιηςρά 
ΟΠΔοΥ δηᾶ ἀουῦδὶ ψ Βοῖποῦ {Πδι νν88 {Π6 σ886 ΟἿ᾽ ποί, 
Βυΐ Ψ96508 (ἢ καρδιογνωστὴς νν88 Μ6]1 ἀοαᾳυδϊηςοα ψ ἢ 
ἢϊ8 ψόοπᾶοῦ δηά ἀουδί. ὍὕΤηα ψογαὰβ ἃγα {Π18 ραΓ8- 
Ρῃγαβοὰ Ὀγ ιεἰβίείῃ. ““ Θυϊὰ 5068 ἢ προ [1η16]]1- 
δ6η8 αυδηΐᾶ σοηνοῦϑίο, 66 4ιᾶ νἱ φυΐθυϑνα τη66115 
8:0 Γιΐιτα." Κυΐποθὶ ραγαρῃγαθοθ ᾿ᾧ ἰἢυ8. “ ΑΙ- 
{ποιρ γοὰ Ὀ6 (μ6 ροβϑίογιυ οἵ Αθγαβδῖῃ, γοιῖι σδῃ 
ἢδνο ΠΟ δήϊπηϊ5ϑοη ἰο {Π6 ἔδνουσ οὔ (οά, 688 οὐ 
{1118 8016 σοηῃιζίοη, {πᾶ γοιὰ οἤδηρΘ ὙΟῈΓ ΟΡΙΠΙΟΠ5 ΟΠ 
{Π6 παδίυσγα οὗ {π6 Μεββϑίδῃβ Κιηρήομη. 115 τϑοσ- 
τηδίϊοη οἱὁἁἨ βθηειπιθηΐ τῇδῪ δηὰ τηιϊϑί ἰδκθ ΗΪδ66, 
1πουρἢ 1[ἴ ΠΊΔΥ 86 6ηὶ ἰο γοι 1ηογοάιῦ]6. (Καυϊηοο!.) 

8. «6808 ΠΟΥ͂ 1ΠΠϑἰγαίοβ [Π6 ἐλήης ἴτομι δῇ δχϑιηρὶθ 
ἴα κϑη ἔτοπι [16 τυογα πνεῦμα. Α Οσοϊμῃραγβοῦ ΥΘΓΥ 
Δρροβίίβ, βίπσβ 9688 δὰ βϑίογθ τηδάβ 86 οὗ [Π68 
ψογά, ψῃϊοῖ, 10 Β66 8, 8 ϑυρρεοβίοα ὈΥ ἰδ 4ββ8οοΐδ- 
ἄοη οὗὨ 14648. ᾿βοβθητη. οὔβοῦνοβθ [δὲ «68118 Ιδανθ8 
᾿Πσογρογθαὶ ἰπηρθ, ψὨοἢ Νισοοάδιηιβ σουϊά Ὠοΐ 
σοι ΓΘ θης, δηα. (468 ἢ18 Θχδπιρ]β ἴσοι ψἢδί 18, ἴῃ 
ΒΟΙ6 8οσί, ἃ πιράϊιπι Ὀοίνθοη ὈΟΟΥῪ ἃηα 8ρίτῖΐ, 
Πδιμλοθὶν, ἐπ6 ευὐἱπά. Εοτ [18 ἱηροηίϊουβ ἐπουρς ἢθ 
ψγὰ8 ἱηἀορίοα ἰο Ευ(ῃγηίυβ. ΥΥΝ Ηορτοννβ Ψογὰ 
Δοσιβίοπηθα [0 5:01 δὴν {Πρ ὕπο ΟΥ ΟὔϑΟΌΓΘ, 
ὈΥ σοπιρατίηρ ἰὁ ψι ἢ τη6 νη. δὸ Εδςοὶ. 11, ὅ. 

ἘΠ οἱ  οἰἰο5 ψορίες ἀδ τοῦυϑ παίυγα! δι δ Μοά. ἢ. 581, 8646. 
δῃὰ οὔδβογνοβ [αὶ [ἢ6 σδυι865 οὗἨ νν]η8, 88 81} τηοάδϑί δχρίοσοβ οὗ 
{Πὸ Ῥοννεσβ οὗ Ὠδίυγα ΘΟ. ἔδαϑ, ἢγῈ 85 γεῖ ὑπ δίεγη θά, Δηἃ ὃ δρθοὶα 
ἰξ οδηποΐῖ ὃ6 ἀεβηρά ρῥργϑοίβεὶυ ἔγο νῆοποα ἴΠπ6 νυν] 6, αἵ {Π|8 οὐ ἴΠδί 
Ραγίίουϊαγ (ἰπ16, (οὔϊθη υμοχρθοίθαϊγ,) ἢδ8 διΐδεαη, Κοβοιδγ, ποῖν- 
ΘΥΘ, ἰῇ δὴ οἰδυοσαίς Ὠ᾽ϑϑοσίδι ο οὐ [ἢΐἷ8 δ )θοί, πηαϊηΐα!ηβ {πὲ 
εβὺ8 Πεγα ἀο68 ηοἵ Δίἤγη ρεπεγαϊἑ πὶ {ἢ 686 οαιιθ68 οὗ ἴδ τνυϊης9 
ΣῈ ὑπκηοννη, ὑυς ἰηϊοηήδβ ΒΟΓΕΌΥ ἴο τενθδὶ ἴο Νίσοάδιηιδ᾽ 8 ταϊπά 
βοιῃδῖ ἱηρ; ϑρθοὶαὶ οοηηθοίοα τὲ ἴἢ6 ἡδίιγα δηὰ βῖαϊα οὗ (ἢ 6 ννὶῃὰ. 
11 18 ςεγίδίη, 88γ8 ἴθ, [δὶ ΩΟ 8ογῖ οὗ ννἱηάϑ8, υδείδν οοηῃβίδηϊ οσ 
ναγίδυίε, δρι αἴθ αὐ ὁπ. αἰ {Π6 ραγίϑ οὗἉ {{π αἰπποθ ρῃοτὶς αἷγ. Βυϊῖ οὗ 
1:6 οοῃδίδηϊ, οὗ ἴγχαάδ υνἱπαάβ, 8οηια σὶβα ἰῃ {Π686, Βοηη6 'ῃ ἴἢ0586 Υ65 
δίουβ οὔ π6 νοῦ, δηὰ (ἢαὶ {Π6 ναγίδὈ]ς γεοεῖνα ἰΠ θῖν ἀο Ομ Δ] Οἢ9 
ἔγουν [Π6 οἰγουμηδίδησα οὗ (πεῖν ὈΪοννίηρ; βοτηδίϊ 68 ἔγοτι οὔθ, δμὰ 
ϑοιηδίϊπιθ8 δηοίῃον αυδγίαν, αἵ 0 βίδϊϑα {ἰτῶθ, δηὰ ὈΥ Ὧο 5836((1οὰ 
τιΐϊε. ΤῊ θείηρ [Π6 οΆ86, ἱζϊ ὨΘΟΘββαγ οὶ ον (παῖ δνεσυ νἱηὰ 
Βερίηθ ἰῇ Ο͵6 φαλσίοσ ἀπά δηἀϑ ἴῃ δηοίδοσ, δηὰ 8 οομλίαϊηοα Ἡ] Ὠλη 
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ϑιγ. 16, 21. Ῥ9. 185, 7. ΝοΥ ψ 88 [Π18 σοιῃρδγίβοη 
ππκηονη ἰο {π6 ατοοῖκβ. ὅ8οὸ Χρη. Μϑῃ. 4, 8, 14. 
(εἰϊεἀ Ὀγ ὙΥοΙ ἢ). καὶ ἄνεμοι αὐτοὶ μὲν οὐχ ὁρῶνται, ἃ δὲ 
ποιοῦσιν, φανερὰ ἡμῖν ἐστιν, καὶ προσιόντων αἰσθανόμεθα" 
ἃ χρὴ κατανοῦντα μὴ καταφρονεῖν τῶν ἀοράτων, ἀλλ᾽ ἐκ 
τῶν γινομένων τὴν δύναμιν αὐτῶν καταμανθάνοντα τιμᾷν τὸ 
δαιμόνιον.  εἰβίοίη οἰΐοβ ψΦαθ!. 46 τηγβίογ. 8, 2. 
Τμοτοῖ. 8, 270. δία σαἰοῦ, δίαιθ δόγ, οἵ υδπέξ σωζα 
»οξεείας Μιβία ογθδηΐ ὑπᾶπὶ Ὠδίμτδπ). (ΟΙρατγα 
[λιογεΐ. 1, 272. 1 δαὰ δὴ οἰορδηΐ ραββϑαρα οἵ Οἵ- 
Ρἤθιι8, Ηγνπιη 80, δα ἀγοβοθα ἴἰο {Π6 ΒΗ Αὖραι 
ποντογενεῖς ---- ἡέριαι ἀφανεῖς, κουφόπτεροι. ἴῃ {ἢ15 ἀ15- 
σΟυΓ86 (88 γ8 ϑομοοίρθη) οὐγ 1 οὐ πιθᾶη8 ἰο ροϊηΐ 
οὐ {π6 γϑαδοθ ΨὮΥ ἃ Π18Π πλιιϑῖὶ Ὀ6 τορϑηργδαίθα, ἴῃ 
ογάοσ ἰο δίϊδίη [6 δίθγπαὶ. [{τῆδὺ 6 ἀϊν!ἀο6α τηΐο 
[πγθα ραγίβ. 1. Ηδ τ6δο 68 {Π6 »γἱποίρίθ, οὐ οτὶρίῃ, 
οὔ Κπον]θάρο, νοῦ. 111-18. 2. ΤΊ πιοάθ οἵ τορο- 
πογαίίοη, νοῖ. 14--17. ΤΠ18. 15 {γα γ ΠΠυ5ἰγαϊοα 
ὰ οοπέγαγίο, νοῦ. 18,190. 8. Τῇ θτογοὶδο οὗ τοροηθ- 
ΓΑΓΙΟΉ ὈΥ τὐογἶϑ, νοῦ. 20, 21. 

ΤῊΘ ρα 58ᾶρθ 15 {Π|8 ραιρἢτγαβϑα ὈὉγ Κυΐϊηος!. “Τὸ 
θὲ την} ]}!}ὴρ ἰο Ὀ6]Ιανα ΔΎ {πϊηρ θυ ψνῆδίὶ {415 
Ὁπάογ {Π 6 σορηΖδησα οὗ {Π6 86 0868, 15 πηοδβί ἰΓΓΓΙΟΗΔΪ. 
Μδηγ {πϊηρβ ἃγὸ {Πογα ψ ῃ]οἢ σδη πο Π 6 Γ Ὀ6 566 ῃ ΠΟΥ 
Παηαϊοά, {Π6 παΐαγο οὐ ψἤῆοβο οχίβίθπορ, δηά {Π|6 
π046 οἵ ψῇοϑθο ορογαϊοη σδηποί ὃ6 ἀςῆηοα, ν]ιο ἢ 
γεῖ γϑα !}  οχιϑέ. Τῆι5 (Π6 5ριγιίυαὶ οἴἥσδου οδηποῖ, 

{ποβϑ6 ἰἰτηϊ8. Νοῖν ννῆδί τῃογίαὶ 18. (ἤ6γα το οουά νεηΐγα εΪ5- 
εἰποῖν απὰ ἀοδηϊ(εἰν ἰο δηιιπιοταῖο {Π6 τερίοηβ οὐ {ἴπ6 οαγῖῃ τυ] ἢ 
{Ππ686 οὐ ἴΠο86 ἴγανοιβθε, Ἀπὰ ἰηάοδῖθ {ἢ 6 ἡεγηιὶπι8 ἃ ημο, ἀπ ἴΠ6 ἐδγ- 
“ἰπιια αὐ ηιεπι ὃ υῖ (ἢ8 5 ννῃδί οὖν ἰγὰ τπθη8. ΕῸΥ ὃς (1968 
1η6 τοῦ ἀ8 πόθεν Δηα ποῦ, νν»ῆϊοῖῦ ἤανα 88 ΕΓ ἴογοθ. Ὑλδ 8εη86, 
{Πογείοτο, ἰ8 {Π|8: “Ὑου ρειοεῖνα τῃαΐῖ νϑῃεπγοηΐ δρὶαἰίοη οὗ (ἢ 8 
αἰγ, ὙΠΟ ἢ να 08] εὐἱπὰ, γοὰ ποι ἰἴ δουπά, ὑὰΐ (πο γορίοηβ οὐ [Π6 
Ἦδανθῃ, οὐ ἴΠ6 αιαγίογ οὗἩ {π6 ννονἹεὶ ἔγοιῃ ννῆοησε ἴἰ βγοῖ ἀγίϑοϑ, δυιῆ 
ΠΏΔΙΠΥ σοα868, γΟυ 8Γ6 Δ] ορεί Ποῦ ἱσηόγδηῖ." ΤῊ 5 ἐπι ογργοίαιτ ου 18 
σοηδιτηθὰ Ὀγ Ζοὺῦ 838, 24. Ρε. 185, 7. Εςοϊ, 1], δ, 2εγν. 10, 18. 
Ὑν ἢ ο}} ρΆβεαρ68 ΟἿ [οὐ δεθπ)8 ἴ0 Ὦανα ἢδα ἰη νίενν. (Κοροθοτ.) 
Ἀὲ {αὶ 85 1ἴ τρᾶγ, ἰΐϊ 8θεπη5, δἷ 8ἃ}} δνυθηΐβ, ἴὺο αν Ὀθθὴ ἃ σοι ποι 
δηἀ αἰηϊοξῖ ργονογΌ 18] ρἤγαβο, δηὰ ΤΠουοίογα ἡνιβῖ, ἴ σοποεῖνθ, Ὀ6 
Ἰητογρτοῖοά, ποῖ τνΣῖτ μ᾿ οδορλὶοαϊ σμδε ἐν, Ὀμὰξ δοοογάΐηρ; ἴο 1Π8 
Ῥορμίαγν ποἰϊοπ5.---Ῥϑε6 γον. 80, 4. 
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Ἰηἀ6ε(, 6 δχρίδιποᾶ, πογ 118 πηοάθ οὗ ορϑγδίϊοη θη; 
{πΠ6 πηϊπἀ8 οὗ τηϑη ἀοῆπθά. δ οιυ αηὰ ὈὉγῚ νῆας 
ΤΏΘΔΏ5 11 ἰΓΔηϑίογιηϑ {Π6ΠΔ 18 ηοΐ Ῥδγοθρίθ!}; γαῖ 
ΠΟ 118 οβδοίβ, δη ἃ Ὀγ ᾿ηἀυδ᾽40}6 ργοοίβ δηά βίρῃ8,. 
118 ορϑσγαίϊίοῃ 18 κποσῃ, Ψψ θη, Ὀ. {Π6 δραπάοπιηθηὶϊ οὗ 
ΟΙΤΟΓ 8η4 ρῥγο)υάϊοα, {πΠ6 πυμηδὴ τη ὑπάογροθϑ 8, 
ἰοία] οσἴδηρθ, δῃὰ {Π6 παξμγαῖ τδῃ ὈΘΟΟΙΏΊ68 δρεγ ζμαίς 
(Κιυιη.) 

Πινίης Ρτονιάθηςθ 15 δοσυβίομηθά, Ὁ. πάάδη τηοάθ8 . 
8η4 ᾿ΠΟοηβρίσιου 5 τηϑίΠοά5, ἐο Ὀτίηρ, δρουΐ {μ6 τιοϑῖ 
πηρογίληϊ ονθηίβ. 866 ἤδη. 2,84, 85. ΤΠ ραϑβαρθ 
ΤΏΔΥ {Ππ8 06 ρῬδγδριγαϑοά. ““ Υὕοι βίιμιρία δὲ ΤΥ 
ον οδϑίδίθ, δῃὰ {Πδὲ οὐ τὴν ἀ 801 0168, δπἃ θβᾳυΐγθ 
εὐἣο ἀηὰ ιὐδθηοα 1 δὴ ἡ (866 8, 14. 9, Φ9. 19, 9.} 
δΙη66 [1 8πη| δὴ ΟὈβειγα δηα ρμἰοροίδη ρϑύβοη, γοῖῖ ἴδαξ 
οοηδάρηϊς ἰδαύ ποιῃϊηρ στοαί ψ1}} 6 εθδοίθα ὈΥ στὴθ 
ΟΣ ΠΥ ἋἸ5ΟΙΡ[68: θυΐ [Π6 ἀνϑηῖ ψ1}} Ρ6 φυϊία σΟΠΊΓΑΣΥ͂ 
ἴο γοιγ δχρϑοίδίίοοϑ.Ό (Ι ον. 1, 46---290.) [ΙἀοϊδΙγΥ 
1} 08 80} 1564, δηα τἰτ6 [οπιρ]6 οὗἁ 7Θγυϑαΐίθιι ἀο- 
βίγογοῆ. Τηδτα ἢ} 6 ἃ τ ρ ΠΏ δηά ἱπογβάϊθα 
οὔἴδηρα οὗ δῆαδιτθ. ὙΠ6 ρΌΒΡ6] ψ1}} ΡῈ ργοραρείεδα, 
ῃοΐ Ὀγ (ἢ6 οἰοαφιθηςα οὗ 6 ἰφαγῃθά, ποΐ ὈΥ [88 
γ ἢ οὗ 1Π6 το, ποὺ [η6 ρονοσ οὗ Ῥγίπεθβ; ὑαξ 
1 Μ} 6 [Βἰγοάυςοα, δηά ῥγανβ8}}, ἰῃ 8ρ116 οὗ (Π6 
Ἰβαγηβά, {Π6 αἰοφαδηΐ, {π6 γσίοἢ, δηὰ {Π6 ργθδῖ; δηά 
τ 468 ἹΠΠΠΠΘΓΔΌΪΘ Ψ}}}} τοοοῖνα 1 ΜΠ {πεῖς 
ψἤοἷα Πδαγίβ δηὰ τηᾶβ; ποΐ διἰγαοῖϊθα Ὀ. (6 ΠΟρΡ6 
οὗ τίοπθϑθ, ποποῦγθ, πα ρίθαϑυγοθ, Ὀυὲ ᾿πῆπροησοά 
Βοϊθὶγν Ὀγ {Π6 Ῥγοπῖβε οἵ (Π6 θϑηθῆίβ οὗ ἃ [ἴυτα 118, 
δνθη 8ἃ ἤρανθηΐϊγ. (͵ εἴ8.) 

9. πῶς δύναται ταῦτα γένεσθαι ; ΕΓ γΙΏ15 ὙΟΓῪ 
Ὑγ611 ΒΌΡΡ]168 τὰ τῆς εἰρημένης ἀναγεννήσεως. ΝιΙ΄Οάο- 
ΠΊ118 γαῖ ᾿Ὠοβιἰδίθϑ, Δη ὦ σΟη 68568 (α΄ ἢ6 ἀ068 ποὶ 8566 
λοιὺῦ ϑυςἢ ἃ οί] οἤδηρο οἵ βοη{Πππθηΐ οδη ὃς οἴἴξβοίοά, 
Δηά ἀουδίβ ψῃθίθον τ θ6 {Π6 Ψ1] οἵ αοα ἐδπαῖ {68 
εν 5 Βῃου] ἃ αὐδηάοη 80 ἀθ ρη ] ἃ ἢορα οὗ διΐυΓα 
ΡΑΓΠΟΙΡΔΙΟη ἴῃ ρΡόνοσ, δηὰ ἔπ! οη [ἷἢ [6] 1οἰγ, 
Ἦδησςα (οὔβογνοϑ ΕΘ Γἢ νὴ 1118) οὐγ μογὰ ἢονν Δ ἀγεββ88 
Π1πὶ πληκτικωτέρον τπα σὶδ οὗ) Γ σαηπέον. ᾿ 

10. σὺ εἶ ὁ πα εζα ος τοῦ ᾿Ισραὴλ. ΤὮΘ ῥᾶθϑθαρο 
νΟΙ,. 111. σ 
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ΙΏΔΥ 6 {π8 ῬΑγαρῃγαβοά, “Ατί {που 8 ᾿οϑαγησά 
ΤΔη, νογβϑά ἴῃ {π6 ψγπρβ οὗ {π6 Ῥτγορῃοίβ, ψπο 
οἴϊῥη ἐγθαὶ οὔ {πὸ γοξογιηδίίοη οὐ ἢ πη δηά ᾿οϑσῖ, 
88 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰο {π6 968. οϑί ἔποιυ ἰθδοῖ ΟἰἤΠ6ΓΒ, 
δηἀ {ἢ γ586}} Ἰυάρα 80 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ ; ὨΘΙΠ6Γ ὑπ66Γ- 
βίδη αι (δι 1 15 (Π6 ψὶ} οὐ αοα {πὲ {μ6 τη! πη 5 ΟΕ 
16 268 8ῃοι!ά. ὕὑ6 οῃδηροά, ἴῃ τοϑροοῖ ἴο {Πεὶγ 
ορίηΐοηβ οὗ {Π6 Μεββιαἢ᾽ 8 κΚίηράοῃι,, δη4 [16 {π|ηρ8 
Ῥογίδιηίηρ ἴο 11." (Κιη.} 

Ετδβιηι8, [,δηρ6, (δι ρΌ6}1, ἀπ οἴ ογΓβ, ̓ Π8|ϑῖ οὐ 
{Π6 ἀτγιίοϊα θοΐηρ ποῦ δπιρηδίὶς, Ὀὰς (1 {πη Κ) νι ἢ- 
ουΐ τοᾶβϑοῆ. [.88βθηΐ ἴο Κιιΐποϑὶ (ῃδΐὶ 1ἴ 15 ὮΘΓῈ (88 
οἴϊοη) ραΐ ᾿ἱπαἀοῆπιϊοϊγ. Νοίι Ποῦ ουρἧ ΔΩΥ ΟΡ 8515 
ἴο Ὀ6 δουρᾷε ἴῃ ἐπα ΡῥΙγα 5 οἴδαμεν, ὅκα. τ ΠΙΓἢ 15 τ|864 
ἴον (ἢ68 βίηρηίαγ. 08 εἶπον ᾿πηπηο6α!Δίογ ἔο!]ονν8---ς 
ϑδοθ Μαῖκ 4. 80. 1 Ζ2οἤηῃ 9, 12. 1 Ψοϊῃ 1, 4. ϑοιηθ 
τακα {Π6 ρέωγαϊ ἰο ἀοῃοία [Π6 οΟἴΘΓ Ῥθγβοῃβϑ οὗ [Π8 
Ττηϊγ, (σμῖο ἢ τὺ 866 πὶ ἀουδίξι,,) ογ ἰο θ6 584]1α 
ἀϊσηϊεα 9 ρταέϊα.---ἰῖ ταῖρῖ, ἢ ὠσυαὶ ργοθ ΠΥ, 
6 881ἃ ἴο θὲ υϑ6εα νεγεομπάϊα ργαϊά. Τῆς ψογαϑ 
λαλοῦμεν Δηἃ μαρτυροῦμεν, ἃ8 8180 ἑωράκαμεν δηιὶ οἴδα- 
μὲν ΔΓΘ ὨΘΔΓΪΥ βϑΥἢοηγπΊοι8. Τάακθη τοσοίϊον, {ΠΟΥ 
ΔΙ πηρϑδηΐ (0 ΘΧΡΓΘ6898 (ῃδί οσοιηρίοῖα δηα δοσυγαῖθ 
Κηον]οάρε νι ψ ῃϊοἢ ΟΠ γῖβῖ ἐδ ὁπάονοα: αᾳ. ἀ. “1 
ἡ ἴπΠ086 ἐπῖηρ8 ψῇϊοῆ, οχἰβιίϊηρ ἴῃ (ῃ6 θοδοπὶ οὗ 
1η6 Πὲιυϊπὶέψ, 1 ἤανα 86θη δηά ἢθαγά. Ὁ" 

Ἐ Βγ πιαξίεν ἱπ Ϊεταοὶ ἰδ τιδδηΐ ἃ Ὠοοίοῦ οὐ Τϑδοῦοῦ οὗ ἴδε ενν9. 
Τῶς ρίνγαϑε οὔϊδη ὁσοιγβ ἰη ἴῃς ἨδΌδἰπἰςα] νυγϊοσϑ. Οἱἱ οὗἉ {πε οἰϊᾶ- 
τἸΟη8 ἴῃ ἱρίέοοῖ δηὰ γ͵εϊϑίοἴη 1 86] οοῖ {Π6 ἔο! οὐνπρ. Νεάαδγί πη, 
ἴο]. 49, ὦ. Α οοτίαϊη νυοιηδῃ 8814 ἴο δΌν! Φυάδῇῃ : Ατί (που ἃ ππαδέεγ 
δηα ἱπουγίαἰεα δ’ ρος]. ΒΗ. 1. (ο].66. Υῆδῃ ΒδΌδΙ Ψοθῆυα ννδβ 
ΟἿ ἀδγ δϑκίωρ ὙΠ} 6}} νγὰ8 {Π6 δμογίεϑί τἸνὰὺ ἰηἴο ἃ οοσίβϊῃ οἰγ, ἃ ὈΟΥ͂ 
δηβννοιοί, “ς ΓὨ]8 8 (Π6 διιοσίεδι νγαν, Ὀὰϊ [πὸ Ἰοηρεθῖ. ΤΊ] 15 (ἢ 
Ἰοηροδῖ, Ὀὰϊ ἰῃ6 ϑῃπογίεβί νναν." Πα π6 Δρργοδοῃοά ἴὸ ἴδε ΟΥ̓ 
Πα ἔουπά ἰζ εηνϊγοηδὰ ψυἱιἢ το αιεβ ἀπ ραγάθηϑ, 50 ἴΠπαὶ πὲ σου ]ὰ 
Βεῖ πο ἔυτίπεν. Ηδ σγεϊυγηθώ, ᾿πογοΐυγα, δηἀ βδαϊα ἴο {6 ὕὼυ : “ἢονν, 
ΤΥ 50}, 18 (Πἰβ ἢ δῃοσῖθδί ὙὙΔΥ ἴο ἴῃς οἱϊγ " “γαῖ, δῃηϑινεσεὰ 
106. ὈΟΥ, ““ ἂτί (ἴοι! ἃ ἐεαοῦογ ἐπ Ἰεγαεὶ Ὁ Ὠϊὰ ποῖ 1 (61 {μ66 ἰδὲ 
ΚὨΐθ νγὰ8 (ἢς ϑῃογίοδί, θὰϊ (ἢ 6 Ἰοπριοϑῖ ὑγὰν δ᾽" 

1 Ἠετα ἴπεσα δβεεῖβ ἴο ὃ6 δὴ αἰ υδίοη (βαγβ δοάδάγί με) ἴο ννναῖ 
γνὰ8 τηεπίϊοη οὶ ̓ η ἴῃς ἰαὼ ἃ5 αι} νην ἃ τδὴ ἴο ὑδ ἃ εοἱέπεξς, ἴῃ δὲ 
"ξ νΥ8 8ὺΪ6 (ο ἀδοίατε οὗἩἨἁ ν»)ῃῆαΐϊ ἧς ἰεδιβεα, ἰπαᾶὶ λς λαα δέεῆ ὧτ 
ποῖον ἵέ, 
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19, θη ὅ658ι185. δα 8α11 τπδὲ πα αἀἰϑαρργονεὰ οὗ 
ἴΠ6 ορ!ἠϊοηβ οὗ {πΠ6 ψ6ν}8 σοποθγπίηρσ {π6 Μαββιδῃ 5 
Κιησάοηι, δηά {πᾶὶ ΤΟΥ ψ γα ἰο θ6 οαϑβί δϑι46, Νίςο- 
ἄθιηιι8 566 18 ἰο ἤᾶνα [πἰογγοραίθα ἢϊπι {ΓΙ ΠΟ ΟἹ 
ἐἢ6 Ὠδίυτα οὗ τὲ Κίηρσάομμ, δηά ἴΠ6 ᾿πίθηϊ οὗ Οοά 
ἴῃ βΒθηπίηρ ἴῃ6 Μοββίδῃ : (σοιῆρᾶγα νϑγ. 18. δηὰ 14.) 
8Πη4 ἢδ 866ΠΊ8, ΙὩΟΓΘΟΨΘΙ, [0 ἰᾶνο οχοιϊοα ἢίην (0 
»ιιδίϊοίν ἰραοἢ τπο. Τηθβα ἀοοσίγίηθβ «6580.8 ᾿γ1πῈ- 
86] ἢ, δἰ ἀποίθογ {Πππὴ6 (866 Μεδίῃ. 18, 11.), ο116ἃ {Π6 
ὁ τηγϑβίογεβ οὗ {π6 Κιησάοῃ οὗἩ ἤδανεη,᾽ δηὰ ἀβθοϊαγοά 
{πᾶ1 τΠποιρἢ Πα ν᾽ 88 δἵ Πρ γίυ ἰο ἀθοΐαγα {Ππθῖ ΟΡΘΉΪν, 
8η4 δἷπ6 ἱπυοίμογϊ5 ραγαδοίαγιμεπι ἴο τῇ 6 ἀΐἴ8510168 ἐπ- 
ἐεγίογ αὐπιϊδοὶοπὶδ, γοῖ ἴο [6 γεδέ ἢδ τηιϑὲ ἄδ!νεσ 
τἤδπὰ πάθον [6 ᾿νοΪ]ντηθη(8 οὐ ράγαῦ]68. (Κυΐη.) 

12. εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον --- πιστεύσετε. ΤῊΘ ψογάϑ 
ἐπίγεια Δηῃ4 ἐπουράνια ἅτ6 Ορροβοά, δηά δοίἢ πιιδὲ Ὀ6 
ππαογϑίοοα τη θίδρἤογί σα! ν. ΒῪ {ΠῸ ἐπίγεια ἅτ τηθδηΐ 
(α8 Οτγίσοη, ΟἸὨγυβοβίομι, δπὰ Ευίζηντηῖ8 ΘΧρίδίη,) 
“{π|ὴρ58 ψ Ὠ]σἢ ΤΔΥ ΘΑ8}} 7 Ὀ6 Κπονῃ δηὰ ιηἀοτγϑίοὐϑα,᾽ 
ΒΌΓΘΙ 8ἃ8 45 ἴΠ6 6 ν 15} ΓΟρΘΠογδ οη ΌῪ Ὀαρίδιη δηΐ 
1Π6 ἀϊν!ηθ ροῦγοσ. ΒΥ ἐπουράνια ἅτ πηρδηΐ {Π6 {Πἰπρ8 
ὙΠ]σἢ τοϊαίθ ἰο ἤδάανθη, σοἰ θβίιαὶ, ἀϊνίηθ (ϑαριθηΐ. 9, 
16, 7.), ν ιοῖ Θβοᾶρα [Π6 Κηον]εάρα οὗ τηθη, δΔηα δΓ6 
οὔβουτγοα δηά γϑοοπαϊ!ίο : (ἢ6 ᾿1π|1πιᾶῖ6 τπηἱοη οὗ (ἢ γιϑὲ 
τ Οοα, [18 8310.0}1Π|6 ΟἼΟΥΥ δῇϊθγ ἢ15 γθβιιγγθοίίοπη, 
16 βοογοί σουῃ86}8 οὗ (σά σοῃοογηϊηρ' [Π6 βαϊναίίϊοη 
οὔ τδη Ὀν Οἢγιϑῖ. Ηρτγρ, μοψονοσ, Κυΐϊηοσὶ {ΠῚ Κ8 
(δῇ (Π6 ἐπουράνια το ΓΕΪΥ τοἰαίθβ ἴο [16 1ἱπίθγῃ 8] ἢᾶ- 
ἴσα οὗ (6 Μεβδβία 8 Κιηράομ,.." ἼΠΘ ρδββϑαρθ 18 

πὶ Τὴ τ|ϊ9 ορἰηΐοη Βοαάγ!αρο οοἰποϊάεθ, δηὰ οὔδφογνοθ, (αϊ οὐν 
Στὰ τοΐεγβ ἴο [Π6 ἀοοίε 68 συ οἢ ἢ τηθη ΓΚ] ΟῺ8Β ἴῃ ἴΠ6 τουηδίηΐῃρ; 
δεῖ οὗ ἢΪ5 ἀΐϑοουτγβα ἴο Ν)ὶ οάειμῃι8---οὗὨ ἢ͵8 ἀεβοθηῖ ἔγομῃ ἤδάνθη ἴο 

Ἰηϑδίσγυοϊ υ8 ἴῃ ἴῃ6 τῃΐηρ8 οὗ σοά, ἀπὰ Ὀ6 υηϊϊοὰ το ἴΠ6 Ὠυπηδη πδίυγα 
ἤογα Ὀοΐονν, τα ΌΥ ἢἷ8 αἰνίηθ Ὠδίμγα ἢ 51}}} οοπι δὰ ἴο 6 ῥτο- 
βεοηϊ δϑουβ.Ἅ-οὗ ἴΠ6 ἀεϑίρη ον νοι 6 οδηηα ἰηΐο ἴπ6 ννοτὶ ἡ, ἴο ὃς 
1Ππὸὰ υρ ἀροη ἴα ογοββ ἴῃαϊ ἢδ6 πιρῃϊ βᾶνα τ18 ἔγοπι οὐὔτζ 581}8---αὐ 
ον ]δϑιίηρ; [{ὸ ἀπ Ὠαρρίηθβ8 ἴο θῈ οὐίαἰ δα Ὁγ ἴδ᾽ (ἢ ἴῃ ἢΐ58 ἀθδίῃ ---- 
δηὰ οἵ (Π6 σοηπήετηηαδίίζοη οὗ 41} {Πο86., γῆο 8[ιου]ὰ γεὐθοῖ Ὠΐτ, νν ΒὉἢ 
ΤΏΔΥ ὃς οοπηϊοα 85 ἰδ ἀφοῦ ἰπίπρε ὁ Οοὐ, ΜνΏοἢ ἢδ τευδαῖὶς ἀπέο ὧϑ 
ὃν ̓ ιὶς ϑρὶγὶξ, ἀηὰ νυ ἢ ἐδδ παίπταὶ πιαη, νεΐο αἰδγεραγάϑ {παῖ ϑρ γι, 
τεςοϊυειν, ποῖ, [ογ΄ ἰδιδψ ατὸ [οοἰϊδποῖς ἀπίο ᾿ἷπι: πεὶἐδοτ σαπ ἢ6 Κηοωῳ 
λοπι, δέσαμδε ἐΐδὺ ατὸ «ρὶ τὶ μαίίν αἰδεεγποά. 1 (ΟΥ̓. ὦ. 10, 14. 

, 
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1η8 ῬΑταρ γαϑοά Ὀγ Ἦ εἰϑίεἶπ. “πᾶ: {πε θαρέϊθπι 

ΟΥ̓ ῥγοββίγίοϑ 8ἰρῃιῆοθ, μου Κηοναβί ; ΠΟΥ 8:ΐ (δου 

Ἰσπογϑηΐῖ 1Πδὲ 1 τϑηϊίγο ἔγοιη πὶ ἀἰβοῖρ]68 {πᾶ {ΠΥ 

Ρο ῥαρέϊαρά ἰπ πὶ παπιθ. ὙΤὨΙ8. 15 1π6 ἐπέζέαζίοη 3 

ἀπ σθθο ἃ {πα ἢγθέ οἰθιηθηίϑ, ψυςἢ, δίηοο {Π͵η 0] δζὲ 

ἘΠ Ωρ το ἰδαγη, ὙΠαᾶῖ Πορα 18 δ 8962 ὙΠδὲ 

ψηΠῸ ἰδοὺ ἀο ἤθη ποὺ Πααγεϑὲ πιγϑέεγοβ ἢ ὙὮΟΒ 

σα Ποαγαβδὲ (ῃ8ὲ ῃ6 ψθοῖι ποι ϑυρροβεϑὲ (0 Ὁ 

16 Κίηρ Μεϑβίαιν ψἢ} θ6 θὰ ὉΡ οὨ [86 ΟΓΟΒ ἢ 

ΟΠ ἨΝ 16, 17, 48.)  οἰϑιδίῃ αἰ8ὸ σσπῆραγθϑ [πμεϊδῃ 

ΟΡ. ῷ. καὶ πῶς ἔγωγε γεννητὸς αὐτὸς καὶ ἐπίγειος ὧν; 

ἀπιστεῖν δυναίμην ὑπερνεῷφαίῳ ἀνδρὶ. ὅ0 Φυϑίη Μαγί. ἴῃ 
ἢἷ8 Οομποτγίδειο δὰ ατγθοοβ (οεἀὦ Ὀγ ΒυΙΚ6 θυ) δρ- 
ΡΙΙο 5. (ῃς ἀϊδεϊποίίοη οὗἁὨ Θαγίῃ!Υ δηά ἤθανθη! ῦ (9 (Π6 
ἀϊδγοης βοηςπηθηῖβ οηἰογίαϊηθά θγ Ρ͵αΐο δπὰ Ατὶ5- 
(οἴ, οσοποοτηίηρ αοἄ δηὰ {π6 Ὠυμπηδη 808] ; ΔρΡΙ γἱΠῈ; 
ἴο {π6 Βυμαδη δοὺϊ {π6 {Π]ηρ8 ἴῃ οᾶσγίδ, ογ, (δοσογαϊ 
ἴο ᾿ἰβ ἰγδηϑἰαῖοι,) ποτα ᾿ θ σα ἢν [ἢ 6 {ΠῚ ρ5 [ΘΓ διπ οΣ 
ι8; δῃά ἴο {π6 Ποῖ {π6 [Ὠηρθ ἴῃ ἤδανεῆ. Οὕτω 
μὲν οὖν περὶ τῶν ἐν οὐράνοις πρὸς ἀλλήλους διαφέρονται 
πραγμάτων, στε εἴδεναι προσήκει, ὅτι οἱ μηδὲ τὰ παρ᾽, 
ἡμῖν ᾿νταῦθα γνώναι δυνηθέντες, ἀλλὰ καὶ περὶ τουτῶν 
πρὸς ἀλλήλους διενεχθέντες, οὔκ ἀξιοπίστοι φανήσονται 
περὶ τῶν ἐν οὐράνοις διηγούμενοι" Ὅτι τοίνυν οὐδὲ ὁ περὶ 
τῆς ἐνταῦθα ἀνθρωπίνης ψυχῆς αὐτοῖς συμφωνήφει λόγος, 
δῆλον, ὅζο. 1 Δα 8η ἈΡροϑίε Ραϑϑᾶρα ἴγοιῃ δῖγαθο, 

. 1. τὰ ἐπιγεία τοῖς οὐράνιοις συνάπτων. 
18. Το οσοηπῃροίίοη β60π|8 ἰο ὃθ6 {Π|858. “1, Πον- 

δνϑῖ, δίοῃθ σοπιρ δῖον Κῆον ἐπ 686 ἐπουράνια. 1 88] 
(86 ΟὨΪΥ Ρδσβοη ἔγοπὶ ψῃοπὶ γου σδη γαοοῖνα ἃ (δο- 
τουρσρὴ Κηον]θᾶρα οὗ {δ6 πάΐαγα οὔ ἴῃς Μεβϑίδῇ 
Κίηράοπι, αηἀ [Π6 σουΠη868 οὐ σοά. [{ ἰ5 ν 6} οὉ- 
βοῖναά ὃν Εν ῃγηγ5, {Πῦ οὐ Γογὰ αὐΐογϑ {Π 656 
(ΐηρ8, βραγίηρ {Π6 ψυθα κῃ 688 οἱ ἢΪ8 ἤθαγθσ, δηὰ ψη ἢ 
ἃ ΝΙ6 ἴο ρστδάμα!}}γ γαἶϑο 8. τὴϊπὰ 0 (6 σοηϑίἀογᾶ- 
«ἴοη οΟΥὗὁἨ ΠράνθηΥ (Ὠϊηρ5. 
Τα ἐογπλ]8 οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν 18 ἰο Ὀ6 

(ΔΚοη ἐπιργοργὰ, ΤῊ Ηοῦγενβ πο ἰο 68}} ἐπουράνια 
ποῖ ΟΠΪΥ ἰἰοβα {π|ηρ8 ΜΠ ]Οἢ ἀγὸ ὨΙἀἀθη ἔΠῸΠῚ πΊ6ῃ, 
πᾶ αἵὸ Κπονη ἰο (οὐ οηἶγ, Ὀὰι 864 ἰο 5δὰν οὗ [ἢ 0856 
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ἭὮὯΟ (βογοιρὮΥ υπάοτβίοοά {πιηρθ οὔβοῃσθ δῃᾷ 
ΘΟΙΏΠΟΩΪΥ πη κηόνη, “ἋΘΥ δᾶνα θθθῆ ἰὴ Ὠρᾶνθῃ, 
ἧἤδνο δϑορηαθα ἰο ἤδθανβῃ, δηἐ δίς οϑα {μοὶγ ΚηονἼθάςο 
ἄτοια ἰΒθησθ," ὅδο Βδγιιοὶ,, 8, 290. τις ἀνέβη εἰς τὸν 
οὐρανὸν, καὶ ἐλάβεν αὐτὴν, 1. 6. τοϊδάοπι. ὅδε )ομί. 80, 
12. Ῥτον. 80, 4. Βοπι. 10, Θ6. ΤῊ 56η86 ἰ8 (ἢ͵18, “ΝΟ 
Ὅη6 Κηονθίῃ (ἢ6 σουπβ868 οὗ Οοἄ, δίῃ δἰαϊηϑά 
Κηον βαρ οἵ ἀϊντηα τἰηρβ, θὰ ἢ6 (Πδὶ οαπι6 ἀονῃ 
ἴτοιη ἤδανθῃ, ΠδιηοὶΥ 1 ν ηο Πᾶνα σοιὴβ ἀονῃ ἔτοηλ 
ἤδανϑη ἔογ [Ὧ6 ρυγροβθ οἵ ἰθδομίηρ δῃά Ἂχρ]διηΐηρ 
ἐδ686 δεανεηΐν (Π]ηρ8. (Κυϊη.) 

ϑοβορίίρεη πούανοῦ Ἱπίαγργοίβ {π8: “ΝΟ ΟἿρ 
Κηονίὶ (Β6 Μη] ΟΥ̓ΩΥ ᾿ἀθάνθην ΕΔΙΘΓ, 59 88 ἴο ὃ6 
ΔΌ]6 το Ὀγῖηρ ἔογναγα δὴν ἰδίηρ σΘοποογηΐηνς (ῃ6 ἰστυ ἃ 
οἵ τεροποναἴδοη.᾽ Γἢ8. Ἰαἰογρχοίδείοη ἢθ σοῃἢγτὴ8 
ἐτοῃ δαί. 80, 12. δὰ οῃ. 10, 6. “1 ν89 (σου- 
ἐϊηι168 ἢ 6,}) 8 Τοτηηι]4 σομμηοι δῃιοηρ (ῃ6 ψ6 8; γὴ9 
οἶτει! 8814 οἵ Μίοβε8, (πΠ8ι Π6 δϑοθηάβα ἂρ ἴο ἤδανβϑῃ, 
8Δη6 ἴΠ6Γ6 γρορίνϑα ἃ γενϑἰδίίοῃ οοποθγπιηρ (86 το 6 
οἵ ἀϊνίηθ ᾿ψοσβ 1." ΤὨϊ5 Ὦ6 ῥσονθδ, δηα {]Πδ γα 68 
ἄτοξῃ βενοσαὶ Βδθθιηϊςσαὶ τειάηρσθ. δ] οὔβογνςβ, 
δὲ {Π6 ἔογηυΐα ἀναβαίνω εἰς τὸν οὐρανὸν 88 υι866, 

158ι, ρ»γορεγῖψ οἵ [6 (ὐοα8, ψο ψϑ γα βαια ἴο Ὀ6 κατα- 
βατωὼ), (866 πυπιοζοιιβ οἰ α ΠΟ ἴῃ ΕἾΒποῦ δηὰ Ὑγεί- 
δίβίϊῃ ; 6Χχ. σύ, ὅ86ηθο. Ερ. 89. νά. Μεί. 1, 218. 
Αρ914., 11.) ὁμβάϊγ, ἐπιργοργὶὸ, οἵ Ῥϑυβϑοηϑ διζηθης 
ἔον βοίθποβ δηά Καονθάσθ. δὲς 1 οίδηῃ. ν. 1, 11. 
Ὅρ. ῥγο Μβ8:!:. 14. Μίηυΐ. ἔε]. Οοι. 22, 11. Τὰν. 6, 
18. ΝΊτρ. Εο]. 4, 7. σανοηδὶ 2, 40, δῃὰ ΟἾΠΘΙ Ρᾷββαρθβ 
4ρ ὃ6 Ιουῃὰ [ἢ γ᾽ εἰδίαίη.. 

Βυϊ Κυίῃοεϊ {τυ σοπμαγῖβ, (δὶ ἴῃ (Π18 ρἶδοθ {6 
ἐοχται]α σαπποΐ (48 Ποράοεϊοίῃ δηα βϑνογὰὶ οἱῇοσ 
τοοθηΐ ΤΗροϊορίδηβ (1 η},) ἀδηοίᾳ “ἠδ τὐὖὴο ὀγίηρς 
φυϊδάογα οΥ Κποιυέεαρο ἤγοηι ἤϑαυθη,᾽" ΨὨϊοἢ του] ρῥγο- 
κἴιμοθ ἃ ΝΟΙῪ {τρί 586η86. Β6ϑι 68 (σοηίϊηιϊ68 ᾽6,) ζῇ 
Ὁ τγιβὲ 84 ΟὨΪΥ τροδηΐς ἐἠαέ, τὸ ψουὰ πᾶνο δυῆοκα ἰο 
ΒΔΥ, ““Νὼὺ οἿδ Ὠδίῇῃ αδοοπάεα ἴο ἤδανθη θυ. [ἢ 6 50η οὗ 
ταδη." Βιὶ ἴῃ νοσ. 6, 88. {π6 ἰογσηΐα κατέβέβηκα ἐκ 
τοῦ οὐράνου, ἃῃ4 νεΓ. 4422. τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον 15 ἴηίοΓ- 
ομδηροα νι ἐκεῖνος με ἀπέστειλε. ΤὨδγοίογο, {86 
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ψογας ὁ ἐκ τοὺ Θεοῦ κατεβεβηκὼς, τηυϑί πανο΄ (16 86 Πη86 
οὕ “μὲ τοῦῆο ἐδ δεπέ ἤγοπι Οοά." Ὑοῖ ὨΘΙΓΠΟΓ 15 186 
αἰυΐπε ἰοραΐϊοπ αἴοπο τηθδῃΐ, βίποθ {Π6 δχργαββίοῃ 18 
ὩΟΜ ΘΓ υβ64 ΟἿ {πΠ6 ργορἠιοίδ,. αηὰ (ΟἼγιϑὲ ἀδοίαγοβ 
ΠΙΠΊ861} διρογίοτ' ἴο ἰῃ6 ργορῃοίβ. [{ υπάἀοιθίοαν 
1νοἶν 68 δἴ οπσα ἴΠ6 σεἰοϑέϊαί οτὶρὶη δηά }γθ6- ουίδέθηοα 
οὐ ΟΠ γίϑε ; 88 18 ρἰδίπ ἔγοπιὶ 6, 62, 17. Απά {πεῖ 
Ψοἤη Πιη186}} υηἀογβίοοά {Π6 ἴοτηι]α, 18 Οἶθασ ἴτοηι 
(Ή. 1. δῃηά ἴῃ νοῦ. 81. (Κυϊποο!.) 

᾿ 14, αι 6808 458 ἰγθδάγν βα4 [ἢ νϑι. 192. ἢ6 ΠΟῪ 
μβοθαν ἴο 1]Πιιϑέταῖα ὈῪ δῇ ἘΡΡΡΕΙ Ἔχρ δἰ πηρ ἴο 
ΝΙσοοάδιημβ νῆδί Κἰηὰ οὗ Ρογσβοη ἴπ6 Μαεβϑβίδῃ ψνου]ὰ 
Ὀδ; 1. 6. ηοῦ ἴη6 ἀνδῆρογ οὗ Ψον βῃ ντοηρϑ, οὐ 1Π6 
Ταβίογον οὗ {ῃθῖγ ΠΙθατῖγ, ποῖ δῇ δαγίῃγ τπηοπδιςοἢ, 
ΒΟ, 885 {Π6Ὺ ἢονν δχρθοοῖαά, Ρυΐ {πΠ6 δυΐμοῦ, ποΐ οἷ 
ἐοηπιρογαΐ, Ὀὰϊ δέογπαΐ. βαϊναϊίοη, ργοάυπσοά ὈΥ {6 
βδογιῆσα οἵ (6 ἀδαίῃ οὐ Ὁ γσίβι." ἧς 188 668 1ῃ6π| 
ἃ8 σοπδὶ πε ἐπουράνιον, ΚΟ ἰο ποηθ δῖ ἈΙπ156 ἢ, 
δΔηῃἀ ἢ. Π1η|8 {Παᾶὲ 15 Πα βΒῃου ἃ ἀϊβοονογ βυσἢ ἐπουρά- 
ψια, ἴπΠ6 5618 ψου]α γοροβθ ἢ0 (1 ἴῃ ἢ. [πάε6α, 
[Π6 ἀοοίτγιπὸ οὗ ἃ βυβδγιηρ δηὰ ἀυϊηρ Μεββίδἢ νν88 30 
ΠΟΠΙΓΑΓΡΥ ἴο {πεῖν οχρθοίδιοηβ, ἰπδῖ, ῃδα «6808 ῥτο- 
Ροιιηαοα {Π18 δὲ {πΠ6 σοπητηθησοιηθηΐ οὗ 118 τη] ΒΈΓΥ, 
ΠΟ Οἠ6 Ψουϊὰ ἤανα [Ὁ] οννοὰ ἢἶπὶ; ἢδΥ, Ἔνθ (6 
Αροϑί169, Ἐπουρὴ (πο Παά {Π6 δάνδηΐϊδρο οὗ Ἰἰοπρ 
ςοηϑίδηϊξ δἰ(οηςοη, ΔΠη6] ὉηΓοϑογνϑα :ηβίτιοίοη, σου ]ὰ 
ποῖ πᾶνε ορηάδυτγαά (15 τα. ὙπΠοτγοίογο, ίο Νιςοάθ- 
τῆι! 80, Παιηρογοά 845 ἢ6 νγγὰ8 ψ ἢ ᾿γο)άϊς 68, .658}5 
5068 οὗἉ 18 ἀφαίῃ ἤρπγαίνοὶν δη ἃ Οὔβοιγοὶγ. 

14----1δ. καθὼς ---- αἰώνιον. ΝᾺ Ρᾶβϑαᾶρα δ᾽ ἀρὰ ἴο 
15. Νύπι. 2], 8 δηὰά 6θ. Τα ψογα ὑψοῦσθαι, [κα {Π6 
ἬδΡ. ΝΣ, 5:0 165 ἴο Ὀ6 γαΐδεά, οχαϊίοα : Ὀυΐ 485 ἢ6 
ὝΜ|10 18 ΟΓΟΙΘα 15 ΓΑΙΒ6α, 80 ἰξ ΔῪ ἀθηοίθ 51: Π|}}8 Ὁ 

Ἐ ΝΙοοάδγηυϑ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ὀχρεοϊεά τΠπαἴ δηογιν Κίηρς Μεεεὶαι ννου]ὰ 
δ᾽ῖ1 οἡ ἃ ἸΟῪ δηὰ γορὰ] [ἤγοης, νοι] ᾿υάρε ἴῃ ἡδιΐοηθ, ναηαυίοῃ δηᾶ 
οτος ν {Πεῖγ δπθιΐεβ (8 ρυῃἰβηεπῖ Ἰηδίοϊοα οὐ ἢ βοή ἰοῦ). Βαϊ 
ΒΟΥ [6 ἤρδγβ παῖ ἴῃ 6 Μεββίδῃῃ: σσου]ὰ ἤανε πὸ ψίογψ διηοηρμδῖ ἤδη, 
ΠΟΓ 814} ᾿ἷ8 δηθγηΐθβϑ, Ὀὰϊ ννοι ὰ ἢ Β6 δα ΒΓ οσιιθὶ Ἰρηοπιίηγ δηὰ 
ἀδαι ἢ 1156] πὰ {π8ἴ ποῖ ἔγοπι ἰἀο᾽αΐογθϑ, ΟΥ τΟΌΌΘΓΒ ἰὴ ἴδε (οβογῖ, 
Ὀυϊ ἴπ {πὸ ΒΟΙΥ οἷν 1[56], αἱ {Π6 ἱπδῖ σας] οὗ Π6 ῬΥε5 δηὰ ϑ8η}6- 
“αἀὐῖπὶ ν ῃο 881 ἴῃ Νίοδεϑ᾽" δοδί. 
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ΒΌΒΡΘΏΒΙΟΩ ΟἿ {{16 ΟΓΟΒΒ ; ΘΒρΡΘΟΙΔΠΥ 45 ΚηδρΡρο {ἢ} Κ8 
ουὖν [,ογὰ υ86α {πΠ6 ϑγεῖας Ζμό, ψῃς ἢ ἀεδποῖθα Ὀοίὰ 
(ο οἰαναία ἂπά ἴο οζυοϊΐν. δε6 {6 (Πα θα Ῥαγὰ- 
Ρἢγαβίβ οἡ βίῃ. 7. 11. ὅγσ. ψεγβ. οὔ Μϑίῃ. 20, 19. 
29, 84. Βυΐ (18 νετῪ απιδίρμὶέψ ᾿ὰ8 ῥὈγοάισθα βουὴ 
ἀϊυσεγοιέψ οΓ᾽ ἱπιογρμγοέαξίοη, Ἡρδηςα βοῦ]α σοπηπηθη- 

᾿ ἰΔίογβ ἴδ Κ6 ὑψοῦσθαι, ἴ[ο ἀδῃοία {Π6 τηΔ] ΘΒ(Υ δηὰ δχαΐ- 
ἰδἰϊοη οἵ (ἢ γιβὶ αἴζαν ἢ18 γϑϑυγγθοίοῃ. Ἴμε τηοϑβί }ι- 
,αἸοσίουβ οἢ65, πβονανογ, ᾿ηίογρτοῖ 1 οὗ {Π6 ογμοϊαίοη; 
 ὨΙσἢ 18 σοηβγιηθά Ὀγ ἔνο οἵἴποσ ραβϑ8αρθδ ψἤθγο Φό ἢ 
..368 [ῃ6 ψοΓά 1 ἐπαΐ 56η86, (ἢ. 12, νογ. 32. 8, 28. 
Απὰά {Πᾶὲ δ τπηραπί {Π6 νογά ἰο ὃ6 80 δκϑη ἤοτο, 
ϑΡΡΘΔΓΒ ἔγοπὶ νοσ, 16. δηά 12,88. Τὴθ νϑῦῪ σοπ- 
ῬΑΙΙΒοὴ ἴοο δοίψθοη ἃ ὈτγάΖθῆ βοροηΐ ϑι8ροηάθοά 
δἰοίϊς, δῃὰ «68118 βξυϑρεπαάθα οἡ ἴΠ6 ΟγΌββ, 18 Ἔχ ΓΟ] Ὁ 
βιυ 4016 ἐο [Π6 οοηίοχί, δηὰ ἀστοοδθὶα ἰο᾽ {πΠ6 υϑι18] 
τηοας οὗ Ἰοδοῃίησ ρυτβιοὰ Ὀγ (ἢ γδί; ψῇο, 1 ογάοσ 
(ο 8{1πλυ 416 {Π6 5]Ο 655 οὐ ᾿πίϑ ]θοΐ ἴῃ [115 [Ὁ] ον ΟΣ 5, 
8η4 ἀνοϊὰ δ᾽ 1ϑηδίϊηρ [Π6πἢ, ψγ88 δοςσυϑίοηγοα ἴο 6 1 ν 6 Γ 
ἢϊ8 ἀοοίγΠ68 πάθος {Π6 ἐπυοίμπιοπέδ οὗ ̓ Ἰλρ68 δηὰ 51- 
ἡ] τυ ε68, ΕΥ̓ ψ ὨΙοἢ ἢ ταὶρἢς οχοῖῖα (ἤθη ἴο Ἔχογί 8}} 
ἀποῖγ ἔΔου  Ε168, δηὰ ργαάυα!ν δἰἰδίη ἴο ἰρῃθῦ δηά 
ΤΏΟΓΘ βρ:γιῖυ4] ἀοοίσΠ68. Νισοάθιηιβ ἀϊἰ ποῖ ἐδθη 
φοσοθῖνα ψῆδί Ψ6508 τηθδηΐϊ ὈΥ 1Π6 υ86 οὗὨ [118 σοῃ- 
Ῥατγίβϑοῃ : {Π6 ἰδηριιαρθ τυὰβ [ἢ 6 ΟὈΒΟΊΌΓΕ ἴο ἢϊπὶ; γαῖ 
ψγὰ5 6 {Βογοι ρὮ]Υ ῥγοραγρα ἔογ {πὸ ουθηπέ5 ΨΏΙΟΝ 
ψ γα ἴο [Ὁ]. Αἰδγ τη ἀρδίῃ δηά γϑϑιισγθοίίοη οὗ 
“68ι.5, [6 νου] γοθθογ {Π6 βαγίηρ, δηα {π6 ]Ιρὰΐ 
οἵ ἀϊνίηθ Κπον]εάρσα νου ]ὰ 1ΠπἸπ]η 6 ἢ18 τηϊηά. 

τς Οδ8 αρσβίίοη, ἢοψψανογ, ΓΘΠ]Δ1}8 (0 Ὀ6 ΠΟΠΒί ΘΓ : 
ψΠοΙἤΘΓ [}}18 ὈΓΆΖΘῊ 8Ογβθηῖ νγ88 τηδδηΐ ἴο Ὀδ ἃ {Υᾧὦᾧ.526 
ὉΓ Ομ γιβί, ογῦ ποῖ. Πα ἔογΓ ροΟϑ(ο0ἢ 18 πηδ]ηἰδι θα 
ὈΥ δἰπιοϑί ἃ] (ῃ6 δῃοίθηΐ ἔλθ γ5 δηά σοπγηπιθηϊδίουβ, 

᾿ 8η4 πιοβί πιοάδθσῃ ομθϑ. ΟΥ̓ [686 ἸΏΔΥ Ὀ6 Θ8ρ6ο δ} } 
τοοκοποὰ “Ζυϑίίη Ματγίυτγ, ἴῃ ἢ18 )1Δἰορσῖιθ ἢ ΤΤΊΡἢΟ, 
Ρ. 821, 822. Ευςῃγη8 δὰ ΤὨθορηγίδοί. Βῃ {(ἢ6 
ΘΑΓΙΘΓ Τηοάθγῃ σοι πΊΘηἰδίοῦϑβ ἴο00 ἐΐ τἴ)2αβ δἰ πγοβί 1ι.η]1- 
νογβα Ϊγ τοςοϊνο ; δη Γπουρῇ ἴεγναγάβ αυοδεοησά 
θῪ 8οιη6, ἰξ νν88 5 Γθηυουϑ ἠοίδηἀεά Ὀγ οἴἢοῖβ. 850 
ΟἹ ἢ, ἴῃ 185 Οὐδ, ξᾶγ8, “Ὁ ἤρῆσθ τηοβί οἰ θαυ 
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ΔΡΡΌΘαΓΒ (μαι 1Π6 δεγροηί ϑυβροπάσά, ἰη ονεάίθησ6 ἴο 
ἼΣ αἰνίηο σοιδηά, Ὀγ [Π6 968, ν 88 ἃ ἴγρ6 οὗ {6 
-Μεϑβίδῃ. δὸ ρῥἰαίη, ἢ6 {π|η 5, 15 (6 488ϑγοη οἵ [Π6 
ἄλεῖ, ἰῃδί γα ἴΔΥ βίο ν δοαυΐθβοθ ἴῃ ἴἰ, 1 δνθῇ ἃ 
“δουβαηά αἰ συ 165 σοι! 6 ταϊβϑθὰ : βίης 1 Ψου]ά 
Ὅ6 5Ξδἴδσ ἰο ὀρϑῆϊυ ὑγοῖδβββ Ἰρῃογδῆςο οὐ {861 βου ]0ῃ, 

. ῃδη (ὁ υηάογίακαο {π6 ταϑὴ δορί οἵἠ ψγαβίϊπρ ἴο 
ΔΏΥ οἷδοῦ 86η86, (ἢ6 ρῥἷαίῃ Εχργαβϑίοηβ οὐ (ἢ γὶβῖ. 
ΒΕ βᾶπι|6 ορίπίοῃ 88 8130 πιδιῃίδι πε ὈΥὉ ϑδυΐοος, 
ΤΎΠ|6γ, Πουηρ, Μαγκ, Τηρα, Βοομασῖ, ἤοσῃ, 
Βίοοκ, για 8, Βοδιβοῦγο, δΔηαἃ ΠΊΔΗΥ Οἴἤογβ Β16ῃ- 
τἰοηεά Ὀγ Κοοδοΐογ, ψποὸ Πἰπηβο}  ἀδἔδη 8 1 ; οὔδοσν - 
Ἰὴρ τῃδὲ (Π6 ἔγια ταΐΐο οὗὨἨ 16 ἐγρα, ΟΥ 5} 46, 18 
ποῖ δΒοίοἷγ ἴῃ {Π6 δχδ᾽ίαιϊίοη Ογ βϑυβρθηβίοη οὗ ὕπ6ὸ ὅδδγ- 
ΡῬϑηῖ, θαξ ἴῃ τΠ6 Ββαϊιυίαγν νἱγίιθ ἴο Β6 οδίδίηθα ὈΥ̓ 
1ποβα {δαὶ Ἰοοκδά ὑὕροῦ πῖπὶ νι (ἢ. [ρα 
ἀοίδηάϑβ {}}18 8:16 οὗ {πὲ αυσδϑίίοη πιοϑῖ βίγθῃιουδὶ Υ 
Δηά Δ0᾽γ, δῃά πιογθονοῦ, δἰἰθηιρίβ ἃ γοΐυϊαίοη οὗ (ἢ 6 
ὉΡροβίίβ ορίηἰοηβ. Ηδ {μίηκβ {π6 ψογὰβ οἵ οὔγ 
ϑϑανίου  ΒΏΡ]ΥῪ ἀμ ρἰδίηΥ ἰπάϊοαίθ ἃ σοπηραγίϑος 
δούνοεη ἐῃ6 ᾿βαῖ (Πα ευὑα8 Θχαϊίεά, δηά [μιαροὶ 
ΜΠ|0 18 ἐο ὅδ Θχαϊἰθά. ΤῊ σοῃίγαγυ ορίπίοῃ (Πδι,ΕΪν, 
«Πδί {Π6Γ6 15 ὯῸ βυς ἢ σοπηραγίβοῃ ᾿ηἰοηἀ64,) νν)88 ἢγϑβέ 
Ῥτουρῆς ἔογναγὰ ὃν ατγερ. ΝδΖ. δηὰ αἰϊζογνναγβ 50Ρ- 
φοσίθεά ΒΥ 2. ἔϑραρῃθ, Βυτγηηδη, γιτηρα, ΟΥ̓ΔΠΊογ, 
δηἀ οβρϑοία! νυν Ηυ ι8, ἸΏ 4 Π ββογίδιου θη θά, 
ϑεγρεῆς οταίέξαξιι5 ποΉ οοπέγίἐογὶς δε οοηἐογηαὶ ἱπια 0. 
Ἐγίδηρ. 1γὅ8. δῃὰ πιοβί τϑοθηΐ Τηῃθοϊορίδῃ8, 88 
Βοβοηηι. δηά Κυϊποοὶ. ΤΉΘΥ πιαϊηϊαίη τΠδΐ 11 σδηηοὶ 
Ὀ6 μγουδά {παὶ ἴπ6 ὕταΖθη ϑϑγρθηϊ νν88 τηϑδῃΐ ἴο ῃγϑ- 
ἤρσυτα [Π6 ἀρδιῇ οὗ {Π6 Μοβοίδῃ, ποῦ [Πα «{65118 [γ1π]- 
861 ἤογο ἰοἱά Νισοοάθηγ8 ἐπὶ (Πα ᾿ηδιταϊοη οὗ 
Μοβεβ να88ἃ 7υριδ γϑαϊϊς οἵ ἢϊ8 θαι." 

ἘΈτοΙΩ ἴθθεθ ψογάβ οὔ οὖῦ [τὰ (88γ8 Ὦτ. 4. ΟἸαγκε, οπ Νυπιθ. 
4], 9.) νγὰ ΠΊΔΥῪ ἰθαγΏ, ἰδ, ἰῃδι αα τῃὴ6 ϑεγρθηῖ ννὰ8 θὰ ὧρ οη ἴΠ6 
Ροΐε, οὐ ἐπείψηπ; 40 ὅεϑυβ Οἢν15ῖ νυνδϑ "Πρ ωρ οἡ ἴα σγσοθθ.0 ΦΩ͂ Ϊυ, 
Πδῖ αα ἴΠ6 ἰ5γδϑὶϊο8 ννϑγε ἴο ἰοοῖ. ἂδἱ ἰῆ6 Ὀγαζεὴ ϑεγρεηῖ, 80 ΒΘ ΓΘ 
τηυϑί ἸΟΟΪΚ ἴο ΟὨγίδὶ ῸΓ βαϊναϊίΐοη. ϑάϊΐγ, Τπαὶ 88 ἀοὰ ριινιἀοα 
ὯΟ Οἴδμον γεηθαγ ἤδη (ἢ }8 ἰοοκὶης ἴογ ἴη6 ψουηδεὰ |5Γ86] 165, 
0 ἴα 48 ργονϊ δα Ὧὺ οἵδε νναὺ οἱἁ ϑ8δἰναϊΐϊοηῃ ἴπδῃ ψαξέὰ ἴῃ 
ἴπε Ὠϊοοὰ οὗ [εἷὶ8 δοῆ. 4.0 ]|Υγ, Τπαΐῖ α6 ἢὰ νγῆο Ἰοοκεὰ αἵ (Βρ 
ὈτγάζΖθη ϑεγρεηΐ τνᾶβ ουγεά δηὰ εἰ ἐΐνθ, ἐο Ὠ6 (πὶ Ὀεϊενοῖῃ ὁ ἴδε 



.8Ἐ. ΙΟΗ͂Ν, ΟΉΗΑΡ. 111. 80 

1δ. ἵνα πᾶς --- αἰώνιον. Ἡρετα (6 ἀϊνίηα σομηβοἷβ 
Γαβρθοίίηρ (6 βαϊνδίίοῃ οὗ πίθὴ ἴο Ὀ6 ῥσγοουτοά ᾿γ 
(Π6 Μεαεβϑιδῆ, γα 1παϊοαίθα Ὀοῖῃ Ὁν πορδίίοη δηά 
δἰ γπιαίίοη. (οβθη.) Τἢ9 ΘΡῪ ἀοδίῃ, ἤόνψονογ, 
οἵ [ῆ6 Μροφββιδῇῆ, γγᾶβ (ὉοῃίγΑσΥ ἴο ΔΩΥ δχρθοίδιοῃ 
οἵ ΝΙςοάδπηβ,) 80 ἔα ἔγοπι ἀθργυξη α ̓ἰτη οὗ ἃ ζἀϊπρ- 
ἄορι, οἵ δχυϊηρι ϑῃϊηρ 18 ἀοςίτιηθ, δηά ἀτγινίηρ ἢ18 
ἀϊ8ς1}}65 ἴο ἀαβρθγδίίοῃ, (δὲ 10 γί 88 ἴο ἢϊπι [ἢ 6 
γαέλι ἐο ἢὶ8 ὧν να, 1ηδϑιη σῇ 88 ὈΥ ἰ ραγάοηῃ οὗ 
815 δηἀ οἴδγηδὶ δα νδίίοη ψουἹά Ὀ6 ῥγοσυγοά ἴογ ἢ18 
Ἁ1561}165, δηά ΒΥ 8 γϑϑυσγθοιου ᾿τ]θα!δΐοὶν 8}}056- 
΄ιθηΐ, ΝΟΓῪ τη Μου]ὰ 6 ἱπάπςθα ἴο ΓΒΡΟΒ6 Θη γα 
αιτἢ ἴῃ Πὶπὶ ἃ5 Μοβϑίδῆ. ([Κο 24, 46 δὰ 47.) 8, 
δνθη 1ἢ {Π158 γαεβρθοΐῖ, ἢ ψγ88 {πΚὸ {Π6 δεγρϑηϊ δγδθοίβά 
ἴη (16 ψ!]! ἀθγηθβ8. δὸ ΝΟ πΔη1465, ΑΙΠον 18 ποοιι- 
᾿ῃηΘηπὶ Ρ6Γ 1ΠΠπ4, φιοά ποσιϊξ: οἱ 5βδηδ 18 δορτγια- 
ἀΐϊποιῃ ρογ 1Πυ«, αυοά ἔδοϊί ϑορτοβ. Μιγδουίυπι πε 1η 
τηϊγασαϊο. Οὐοπιρᾶγο 1 (οσγ. 1, 48 δηά 24. (ν᾽ εἴ8.) 

160---21. ΤΏ 686 νϑβϑϑ, ψῃ σῇ τηοϑί δηοιθηΐ δηὰ 
τηοάδγη [πη ογργοίθυβ γορασά 845 ἃ οοπίπυδίίοη οὗ 
οὐ ϑδανίουτβ σοηνογβαίίοη ψ ἢ ΝΙΟοΟάθπ,ι8. ἅτ ὈΥ 
ἸΏΔΗΥ ἰοαγηθα σοιηπιθηίδίοτθ, 848 Εγδϑίηι8, Ἦ οἰβίδιη, 
Ἐοβοηπι. δομιηϊάι, Ῥαιΐὰθ, Κυϊηοοῖ, δὰ οἴδοχβ, 
τορδγάοα 848 ([ῃ6 ψογάβ οὗ {π6 Ενϑηρο ϑί, νο πονν, 
880 (6, ὈΓΙηρ8 ἰουναγά ἢ18 οση ὑπουρῇ 5, δηα σοη- 
ποοίβ εὐ πὶ ψΊΠ {Π6 ργοσθάϊηρ, σοηνογβαίίοη. 1δὸ 
βέγ]6 οὗ {Π|| Ῥῃ τβθοορυ, [6 γορϑι οη οἵ (ἢ 6 ψογὰβ 
τοδί ἴῃ νϑὺ. ὅ. δῃὰ {Π6 οσσαγοηςσο Οὔἢ 6 (θγτ μονογενὴς, 
ποῖ υυϑοὰ ὈΥ ΟΡ αν! ουῦ 6ἰβθον Π γο, ργονα (ἢὲ8 ρβοῦ- 
(΄ἴοη ἔγοπι νοῦ. 16---21. το Ὀ6 ἃ σοῃιπυδίίοη δηα 6χ- 
Ῥἰδπαδίίοη οὗ {Π6 αῦονθ. [{ ἰβ (8ϑαγ8 ϑοάάτ!46,) ποῖ 
ΟἾΪΥ ἃ ΨΘΓΥ ΔΙΓΌΙΓΓΑΓΥ οὐ Ἰοΐβαη, ὈΥ ψῃϊοῖδ Ἐγαβηυβ 
τᾶ Κα8 {π656 [ῃ6 ψογάβ οὗ [6 Ενδηρο !ϑί, γαίμοῦ {Π8 

Ι,οτὰ ζεδὰθ (Ὠγϑί 8[}Δ]}} ποέ ρεγίϑἢ, Ὀὰὶ μαναὰ οἰεγπαὶ ἰΐε. διὮ]γ, Τα 
ας ποϊϊδες ἴμ6 ϑεγρεπέ, ΠΟΥ ἰοοκὶπρ α ἱέ, Ὀυϊ [Π6 ἴὩν1810]16 ῥόνγσ οὗ 

Θοὰ Βεαϊοὰ ἐπ ρθορὶβ, 80 πεῖ: ῃγ ἴΠ6 ογοϑ8 οὗἩ ΟΠ τῖβῖ, Πὺῦ ᾿ΐ8. τλεγεῖΐν 

δεὶπρ ετμεϊβεα, Ὀυϊ ἐδ6 ρατάοῃ Βα 88 ὈουρῊϊ ὈΥ ἢ15 Ὀ]οοά, σοταπλα- 
πἰοαϊοα ὈΥ 16 ροισεγίμί ὁπενφῳ οΓ ἐιὶδ ϑρὶτὶξ, ϑᾶνεθ [ἢ 8ου}}5 οὔἨ πιβῃ. 
Βομοειίρδη οὔϑεγνοβ, (μδΐ {Π6 .6νν8 δοοουπίὶ (Π6 ὈτάΖεὴ ϑεγρεηί 88 ἃ 
{γρ6 οὗ ἴδε τεριτεοέζοπ, 80. 504! ἴῃ 241, Ἀπ. [0]. 144, 4. 
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οὗ (ῃγσίβέ, δυὲ 1610 σοσο δάπχλεθα, 1 ψοι] ἃ ἀρϑίτοῦυ 
τους οὔτῃο θοδΥ πὰ ΘΠΟΓΡῪ οἵ [ἢδὲ ἀν} δάπιο- 
ὨΠΙοη νῆϊςἢ οὖν [ογά ρῖνεβ ἴο ΝΙσοίοδηβ, δηὰ "ἢ 
Ὠϊπὶ ἴο 18 Ὀτοίῃγθη, ἢ [18 ἢ15 ἢγβί θηΐγαησα οἱ ἢ18 

. τηϊδίγυ. (Ποαάγ.) ΤῊ]8 ΔΥ ρογῃδρ8 06 ἴοο0 δβίγοηρ; 
Ἰδηρυδρα : [8πὶ ΠΟ] 1Π64, ἢοτνανογ, ἰο ΔΟα 6866 1η (ἢ 6 
οοπιηιο ΟΡ πίοη. Τἢδ ραϑϑαρα 18 (ἢ118 ρδγαρἠγαβθα 
Ὀγ δνειβίδίη. ““δυςἢ αβδοιϊοη ἀϊὰ (ἀοά Ὀοαγ ἰονψαγάήβ 
1ῃ6 Πυμηδη γτᾶοθ, ἴπδι Πα ργείοσσοα ἴο βοῃε [18 οηἱΪυ- 
θεροίίθδῃ 80η 1ηἴο {π6 ψογὶά, δηὰ ἀδ᾽ νοῦ πὶ ὕρ ἴο 
ἀδαίῃ, γδίμογ {πῃ {πὶ Ηδ βῃοιϊά 06 ννδηιηρ ἴο {Π| 6 
βαἰνδίίοη οὗ ογγίηρ δῃὰ ρεϑυγιβῃϊηρ τηθη." (ὐΟΠράΓγα 
οηΙ. 8. 82. Οσεη. 22, 12. ΒΥ τὸν κόσμον, ϑοπ)6 ψουϊα 
ἤαγα υπάογϑίδπα ἔπε εἰθοΐ οπΐψ, ὈῪ ϑυπθοάοοἢα, 88 
Ὀοίηρ {Π6 Βεΐζεγ ρογίίοη οὗ 1. Βυΐ (18 18 50 ν]οἰϑῃμξ 
Δηα [τ- [δίς θα Δὴ 1 ογργείβδιοη, 80 αν ἀθηι} Υ ἀονίϑοα 
ἴο δοῦῦθ α ρζγ»}ροδ6, δῃᾺ 80 ορροδίέε ἴο ἴῇ086 ΠυΠΊΘΓΟΙΙ8 
Ρϑόβαρθβ ΨὨΘγοι ἰ5 ἀθοϊαγοά 6 οὔενγ οἵ βαϊνδίίοη ἰὼ 
αἰΐ ἐμο ιυογἰά, ἰῃδϊ 1 σΔῃ ἄσβοσνθ πο δίζθηΐϊϊοηῃ. 866 
νοϊἢ, Κοοϑοδοσ, δά Μγ. Ηογηθ᾽ [ηἰτοά. 2, 5606. Νοὲ 
1688 σΘΏΒΟΓΑΪῈ 18 {Π6 ἸῃςοΓργαίδι!οη βυρροτγίοα ᾿γ 
Ἐοβοπηι. δηὰ οἰἤοιβ, στο οοηβῆπα (ἢ6 56η86 οὗ (86 
ψογα ἴο {Π6 ὕδιοθ. Εοτγ, δἰ πουρῇ 16 [85 βοιῃθίϊπη68 
(Πδὲ ἐῤπιἑέοα Β6ῃ.86, γεῖ ἤδγα 0 ψου]ά Ὀ6 υπηϑυ1{40]6 ἴο 
{Π6 σοῃίοχί, δηά ἰἢ6 πηδηϊδβέ Βοῦρα οὗ ἴῃ 6 ψῇο]6 μᾶ5- 
8806 ; (ἢ6 ηἰογργαοίδίίοη 15 ἐμ γείογα υἱέογὶν 6 ηδ- 
016. Οτοξι δηά [ἱᾳρ)ἴοοῦ ππϊϊ6 ἰῃ ἐπι τὴς (ἢδὲ 
ΟἾγίβέ ὀρροβββ [86 Ππᾶγγον ορί πἰοηΒ οὗ {πΠ6 968, ψἢο 
τηουρῶΐ (Πδὲ βαϊναϊίοη ννὰ8 ἴο Ὀ6 σοηῆποα ἴο ἔλεπι, 
δηά βίιθνβ (ῃδί 1 15 ἴο Ὀ6 οχίθηάρθα ίο (ῃ6 ψδἤοΐα 
ἢυπίδη τᾶσθ. ΤΠμ81 “οἤη, 2, ὁ. “Ηδ 15 {Π6 ρτο- 
Ρἰκδλίοη [ῸΓ ΟἿἿΓ 81}8 : δῃηἀ ποΐ [ὉΓ ΟἿΓ 81η8 ΟὨΪΥ, 
θυ «ἰ8ο ἔογ {6 81η8 οἵ ἴῃμ6 τολοίδ ιτυογζα ; ἰἴ. 6. Ὠοΐ 
ίοτ ὺ8 7968 δἰοῃο, θυΐ αἷβδο ἴον αἱ παέξϊοπς οἵ {116 
ψνοῦ]α." δὸ ῬΥοἰδίοίη οὔϑογνοβ, (δὲ Ὀθϑοδυβο ΝΙςο- 
ἄθαηυβ δὰ [Ἀ|86]}} ρογϑυδάβαᾷ ἢ π|86 1} Πδὲ {Π6 
θεποῆϊξ οὗ τΠ6 Μεββιαὰῃ δρρογίδ πο ἰο {6 «6:»»8 
80[6ἷν, Ἐ δηα δβϑρϑοία! ν {Π|οις Ῥγιοβίβ, [ονιῖ68, δηά 

᾿ς Ἕ Ἐογίδε 7ενν8 δηοίεα {πὶ {Π6 Μοϑϑίδἢ νγου]ά σοι, τοῦ ὰ πο 
λυάρτηοηῖ, ἀρ Ὁ]688 ἴῃ (ειοα αἴοπε; δῃηά ἃ5 ἴο αἱ! [πὸ οἵμες ποῖ! 9 
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ΘΟΥ 068, 80 ἐπ 6 Ενβηρο  5ι σοπρᾶγεβ (ἢ γιβὲ ἰο ἔπ διιη 
ψΠΙΓ ἢ 9Π1η68 ἴοσ (ἢ6 θεηοῆϊ οἵ αὐ ἐδα ἡπηιαη γαρε. 
ΜΝ ειἰβίοίῃ ἴου γοπηδγίβ, (ῃδι [Π6 ψοχγά πιστεύειν 15 οἴἴδἢ 
σερθαίαδά, ἴο ον {παῖ (πΠουρῇ (Π6 ὈοπΠΘΗϊ8 οὐ ΕἸ γιὲ 
ἃΓ6 Ὠοΐ σοηξεγγοα οη δοσοιῃηΐ οὗ ἀδβοθηΐ Οὐ ΔηςΘΒίσγΥ, 
δυῖϊ ψόγο οχίθηάἀθά ἰο αὐῤ, δῃὰ {πὶ {ΠΥ σουϊά Ὀ6 
ἢ οἰ μαι ἴ(ο 1056 ΟὨΪΥ Ψγῆο βιουϊὰ ροβ8658 ἰιοηδϑῖ, 
ΔΙ ἢ], ἀπ ἀος}}6 Ὠραγίβ. [1 ἀρτγθα στ Μααν] δηά, 
{ῃδὶ 4}} [ἢ 656 νϑγβϑ τηιιβί Ὀ6 Γγθρηαογρά βαΑΤτῊ δθηΐ, ΗΑΤΗ 
δίυοη, ἕο. ΤΠ νοτγὰ ἔδωκεν, πουϑῦ ἢοΐ, 848 ΒΟΠ]6 ΓΘ- 
σοης ἰδιἀἀηδγδὴ σομητηδηίδίοτβ τηδίηΐδίη, Ὀδ6 
Ἰηϊογργοίθα δοηέ ἱπέο ἐΐῤθ ιὐογίά ; ἴο᾽ (48 Καυϊηοοὶ 
7 5Ε}Υ γϑιηδγκ8,) (Π6 ἢ αὐτῷ (861}. κόσμω,) σου] Βᾶνα 
θδθη δαάρά: δυΐ, 8ἃ8 ΝΘΙῪ ἰγθαυθηὮν 1ἢ οἰΠοΥ 
Αϑβᾶρθ8, (866 50 }}}. [,6χ.) ἀοἰϊυογοά ἀϊπιὶ ὠπέο ἀδαέξ. 
ἀρ 1λικο ΦΦ, 19. (.4}.1, 4. οι. 8, 82. 72οἢη 6. δ]. 
, 17. κρίνη. ΤΠ Ψογιὶ κρίνειν 3:0} 68. ῬΓΟρΡΟΣΪΥ ἰο 
Πο]ά Ἰπάρπιοηΐ δηα ργοηοιῆςσα βθηΐθῃςα οὗ σοηῃάθπι- 
Ὠδίϊοη οη, ἱπΗϊος ρυπιβῃπιθης οὐ; δηᾶὰ ἔτοηι (ἢ6 
δΔα]αποῖ, ἕο ἐογέμγο, γοπάον πιϊδογαδίο, ἃς. ον τὶ 
ἀξῃοίεβ ἴο γϑηάθι Π]]ΒΕΓΑΌΪΘ ὉγῚ ἀδριϊναίίοη οὗ {Π6 
Ραηοῆϊβ οὗ [π6 Μοββίδῆἢ᾽ β Κιηράοπιμ, δηὰ (ἢ 6. Πρ 688 
οἴ ἔπαγε βίδίθ. ὍΤῊ58 86 οὗἉ κρίνειν 8. 51:}1}18 (0 
1π4ι οἵἩ (ῃ6 σογγαβροηάθπς ἴθσ ἴῃ Ηδθῦτγον, δηά 18 
Πυϑἰγαιοαὰ ψιἢ ΒΑΡ Ιηἶςα]. Ὄχι ρ]68 ὈῪ δομορίρθη. 
ΟΥ̓ΤΠ6 τπογ αἰ 8686 οὗ ἰδ ορροβίΐα ἰδθγῃ), σώϑεσθαι, 
ΘΧΘΙΏΡΙ65 ἃτα ρσίνθῃ Ὀγν [1.6 (Ἰογο οἡ [κα 18, 28. 
Ιλρ6 ἢθτα δάάιιοθβ (ἢ [οἰ] ον ηρ Το] γκ80]6 ρ45- 
βᾶσε ἔγοῃῃ Ρ]υἴδγοῃ ἀθ ἀϊβδθγῃ. διηΐοο οἱ δάιυϊαί. 
Τῷ μέλλοντι σώξεσθαι δεῖ φίλους ἀγαθοὺς ἢ διαπύρους 
ἐχθροὺς ὑπάρχειν. ΤΠ Βᾶη8 ἰδαγηθα Ὀομπηπιθηΐδίοτν 
ἢδ8 πιοϑί σοριοιιβὶν 1Π]υβίγαῖοα {ἢ 18 ̓ πηρογίδης δ Γη), 
ὙΠ086 ἰΓ 6 86 868 ἤδνα,, ἤονανογ, Ὀθθη πηοϑί δου οἷν 
Δ οἰθαγὶγ ἀσίογπηθα ὃ Ὦτγ. Ηδπιηθῃά οὐ ΤμκΚα 
18, 28, δὰ ὈΥῪ Ὦγ. Μαϊίδυ, ἴῃ ἢ15 ϑϑγῃ). νο]. ᾧ. δ45. 

18. ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν, 1. 6. “ Δπη108 ἢ19 ἀὀοίΓΙ 68 

ψν Πἰοἢ ἀἸὰ ηοῖ ῥγοΐδθϑ ἴῃ 6 7 6τν δῇ το! ρίοη, ἴΠο86 ἢ6 ννου ]ά δχοϊυάς ἔγομχ 
ἴἢε [ο] οἷϊν οὗἉὨ Πἷ8 Κίηράοπι, οδϑί (πθτὴ ἰπῖο ἃ δογῖ οὐ ΤατίατιιΦ, δη ἃ ἢ 
ἱηδίοῖ ΠΕΑΥΥ ριιηἰθῃμλδηῖβ οἡ ἴἤθλ. ὅ66 ἴἢ6 ηοΐα οἡ Μαί(ῃ, 9ὅ, 81, 
βεη.8, ὦ. (Κυΐϊπ.) ᾿ 
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Θχοη 1885 Δη ἐπιίδῖθβ (ἴθι Ἰῃ Π15 Ῥυδοίς6 ;᾽ ΟΥ (28 
Ἐξπα γι Ἔχρίδ 8) ἢς (μ8( ας ἃ ροῆυ!ηθ ΡὈε] οἴ; 
ἃ. 6. Κοορϑίἢ ἢ δοπηπηδηαβ; ἔογ ἰἤοϑθ ὑπαὶ ἐο ποί 
{18 οοῃίθβϑ ἢἰπὶ ἰο 6 (ὑὐοά, μυΐ ἄφηγν Ἀἰπ ὈΥ {πο ῖγ 
ὍΟΓΚϑ. 

18. ἤδε κέκριται. Ηδ τῇδ 6 γθοκοηρὰ 858 ροοά 85 
Ρυμίβῃδα : 1{ ἰ8. 45 ἰ( τ1ῃ6 ἀδγ οὗ ρυμπίβῃτηθηξ πδα δἱ - 
ΣΟΔΑΥ ατγῖνοά, δηά (6 βρηΐθῃοε οὗ οοπάξωμχίίοι 
ὕδθη ρῥιοπουηοθά, δηά οδγγιθά ἰηΐο εἴδβοί. Νδγυ, 
(94γ8 νν οἰβίοίη ἴῃ ἢ18. ρδγδρἤγαβθ) ὑπ ν αἰγοδαγ οοη- 
ἀεπλη {Ππϑιηβαῖνοβ ἤθη (ΠΟΥ δι {Π61Ὶ Ἔγ68, δηὰ βίορ 
ἐποὶγ θαγβ, δηιἀ ργεοϊυάθ {μπϑιθοῖνοβ ἔγοιη ἴΠ6 θοηθῆξ 
Οὗ τῃδι βαϊνδίίοη σοι 1 σδηθ ᾿ηἴο (6 ψοιὶα ἰο 
Ῥεοοϊαίπι ἰο ἔθη. ὍΠΟΥ ἀγὸ αὐτοκατακρίτοι Δη 86 
φαϑῖ 4}} Πορδ οἵ βαϊἰνδίιοη. (ε9.) Βυϊκέον οοπι- 
θη: ΡΙοίίη. Ρ. 8399. Οὐ γὰρ μήποτε τις ἐκφύγοι ὁ πα- 

ἣν ἐπ᾽ ἀδίκοις ἔργοις προσήκει. ᾿Αναπόδραστος γὰρ ὁ βεῖος 
γόμος, ὅμως ἔχων ἐν ἐαυτῶώ τὸ ποιῆσαι τὸ κρίδεν ἩΔΉ. 

19. αὕτη δὲ ἐστιν ἡ κρίσις ---- ἔργα. Ἐτοια {6 σοη- 
Φεχί 11 15 ρἰδίη ἰμαὶ ὈῪ κρίσις 18 πιϑδηΐ, ἢοῦ {8 ρμ- 
φδἰοηέ ᾿ἰ861, Βυς (ἢ οσοαδέοη οἵ τῃ6 ογλθ απὰ 186 
σδι86 οὗ {Π6 ρυη!βῃηιοηΐ. ὅ8ο ΟἈγυβοβίομ, νδυλθέυβ, 
ΒοΖα, ἴ,. Βευρ, ῬΙϑοδίογ, οβθηευ ον, Κυϊμοοὶ, δὰ 
δϑοποεοίίροη, ψῇο Θχρομηα8 “ [Π6 οσι86 οἵ οἴογῃα) οοἢ- 
ἀοιημπδίϊοῃ, ογ (ἢ6 μιαηηο" ἴῃ ΜὨΐϊοἢ ἸΏΘΏ ΙΔΟῸΣ δἴοζ- 
ἢδὶ οοπἀειηπαίοη." ἤγο 1 οδηδοί οπΐ (ἢ6 δχοοὶ- 
ἐθηΐς οχροβίζοῃ οὗ Βα Πγπι8, ἐουμάθα οἰ ΘΗ οἱ 
(ΙΠγγβοβίομι. 
, ΒΒ. {818 18 τηϑδης {Π6 ρυπΙ᾽δίμηθης ἱηβιείε ἃ ο 
{πο86 δαὲ ψ}}} ποί βϑίψμενε : (8 γαϑοὸν ψῃν ΠῸῪ ΦΓα 
οοηάἀοπηηθά 15, (παῖ ψ ἤθη {π6 ᾿ρς οὗ Κηονεῦμε 
Δηὰ συ οομεος ἐο (ἤδη, (ἔογ ἤθγα οὖν [ωογὰ αἰϊυάρς 
ἴο Πί186},} (Π6Υ Ῥτγοῖοσ ἴο (παῖ ᾿ρῃς 1ῃ6 ἀδγκηθθ οὗ 
ρΠΟΓΔΠΟΘ 8η64 οἴοσ. Ηδ δι τϑιηβϑιηβ ἴῃ ἀδιγκηθβϑ, 
θθοδυβθ (ἢ6 ᾿ρὶχ 186 νη πάτον χοῦ ὮΙ, τᾶν να 
δοπιοέδίηρ ἴο ὈΪ6Δα 1ῃ δχοιιβ ; ἐπουρὰ ἢ6 οὐρῇξ τοί 
ἴο βυεγ ἢ: 56} το 6 1ῃ {18 5ιζυφιίοη, Ὀυΐ ἰο δοοκ 
16 Πρ. Ης, μονονογ, νμο, θη [Π6 Πρἢϊ οογ265 ἕο 
ἢΐπ|, 8111} γθίῃδι:η8 1ἢ ἀάγκη 688, 18 ᾿πΠΟΧ συ 540 6: [ῸΓ Π6 
Βῃῖθϑ 8 ΟΥ̓́ΘΒ (0 {Π6 ἸΙρῃΐ, ἀηὰ 15 ηνοίοροα ῃ 
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ψοΪυίΓΥ ἀδλυκη688; δηά, 80 ἐδ ἴσοῃι οοηηῆηρ ἰο (86 
σῆς, θη (86 Ἰρς σοητοϑ ἐὸ ἐπι, ἣὮς ἢ 65 ἔγομαι 1, 
ΔηἋ (ΓῺ ΔΨΦΘΥ ἴτγοῦ) [8 βα  νϑί ΟὉ.᾿" 

ΤὮΘ μαββᾶβθ 18 (18 ραγαρῆγαθϑθοα ὃν  εἰβέεΐῃ. 
“ΤΠ δυη 8. ἃ σοιηπιοη δεπθῆξ ἴο [Π6 ἢυτηδῃ τδςο, 
Ὧθ Βῃϊη68 ἔογ 4}1 τηδηκιηά, τ} ΠΟ] 45. ἢ. ρῶς ἔτοπι 
ὯΟ ΟἼΘ, 1ποἰΐο5 4}} ἰο Ὠοποβί ἐηἀυϑίγγΥ. Υϑδῖ 1 δὴγ 
Οὔ 8},4]} οἤυβε ἴο βδίθβεβ ὈῪ ἄδυ, δηά σῖϑα Ὁγ πἰρθ, 
ἴογ ἀθβαβ οἵ γοῦθθγυ δῃά πιιγάεγ, 6 ΜῈ} ἀο 50 ᾿γ 
ἢ18 σὴ ἔδυ, δὲ 8 οὐὐπ ρ6γ1], ἀπά ἢς ἰ8 ψῃπσπί 
δχουβθ." [{ 18 δὴ οἷά ἀϊοῖ : 1016 βοοθνδ 86 ἀατππαέ, 
40 ρεσοαΐ ἀϊ6.Ὑ. ΤῆΘ Εναπρο δε (ο βοσνοθ Καυϊηοοϊ, 
ΙΏ6ΔΏ5 ἴο 5η6 7 [πα΄ (Πγῖβι 15 ποῖ [8 σαμ86 οὗ 1Π]ῸΓ 
8 ΠἋ ΓλΙΒΟΓΥῪ [0 ΙΏ6Ώ, ΠΟΙ 18 ὦ ἰο ὃ6 διἰγθυοα ἰο 18 
ἀοσίγιηο, δὰ δαὶ {π Ὀΐδιπθ ταϑίϑ νυν τἢ θη (Ποῖ" 
βοῖνεβ, ὙΠῸ σοὐθοῖ [15 βδΐασυ ργθοδρῖβ. ᾧΦιθο Βδ8 
οἴϊθῃ 1 τΠ6 ϑδερέ. (15 φπογαΐ Β6η86, ὨϑΙΏΘΙΥ ἀοοίγῖησ, 
δη0 ἀνθὴ γοἰϊσίοη ; 5 ἰὴ {Π6 Ναὺν Τφϑίδιωθης ἰἰ ἰ8 
ΚΘ ἕογ [η6 (γιϑιίδη σοὶ! ρίοη, δηαὰ βοιηθεὶπθ8 ἔοΣ 
ἐεαοεΐογν. Ἡδοτα 1 18 υβρα ἴῃ ἃ ἀοΌ]6 ϑ6ῆ86 ; 1, οὗ 
ΟὨ τι 561, {[Π6 δίῃοῦ δηα ῥγοσηοῖοσ οὗ {γ 6 γὸ- 
᾿ησίοη δημ νἱτίι6, 88 ἰη 8, 12. 9, ὅ. 12, 46. ; 4, {6 
ἠἀοοίτηα οἵ (Ἰ τιβί, 88 ἀἰϑρϑίηρ ογγοσ, δηά 6 σἸ ΠἸΠρὶ 
ἀγσυῖἢ. Τα ορροβὶῖα ἐθγῃι, σκότος, 18 Δ ᾿Πη8ρ6 [ὉΣ 
Ἰρῃογδησα, ΒΌΡΟΓΒΕ ΙΟη, δηἃ νίοθ.Ό δὸ Ρμϊο ἀδ8 
Μομᾶδσγοῖν. Τ. ᾧ. ρ. 220, 6. σκότος αἱρούμενοι πρὸ αὖ: 
γοειδεστάπτου φωτὸς, καὶ τυῷλὴν ἀπεργαιξόμεναι διάνοιαν. 
Ι αἀἀ ΤΤ᾿1θ8η ὧν. Ραγουΐῖ. 1 ΨΦυ Δη. δρ. ἔδρ. Βιῦ. 
Οτῶς. 7, 285. καὶ τοῦ Φωτὸς τὸν σκότον ἡγούμενοι 
Φανερώτερον οὐκ αἷσ χύνεστε. 

20. Ἴπμε Β6η ποθ ηΐ σοὨίδιη6α 1ἢ νοῦ. 10. 18 ΗΙΓ- 
(ῃογν {Ππ8ιγταίοα ὈγῚ σοπιπίοη δηα αἰπιοβί ργονεγθϊαὶ 
ΒΑΥΙΏΡ : 88 Ρ.Ν ἔγουν (Π6 ΟἸ4859104] ραβϑαᾶρθβ σοιη- 
Ρατϑὰ ὃὈγ οἱ, Βαρμεὶ, Κυρκο δῃὰ 1 οθβηον. Τῆι 
Ἐπιτγίρ. [ρ]ρ. 1026. κλεπτῶν γὰρ ἡ νὺξ, τῆς ἀληθείας 
τὸ φώς. ῬΙυΐ. ἂρ ϑίοῦ. 6. οὐδεὶς γὰρ τῶν καλών ἔργων 
σκότος προβάλλει, τὸ φώς αὐτοῖς μαρτυρεῖν αἰσχυνόμενος. 
ἀλλὰ ὅλον ἅμα τὸν κόσμον ἥλιον γένέσθαι, πρὸς οἱ κατορθοῖ, 
βούλοιτ᾽ ἂν. ὅδηεο. Ερ. 122, ρσγανὶ8 πιδῖὶϑδ σοῇβοὶς- 
δ ᾿χ αϑὲ. ιν εἰβίθιη, Βοϑαυβοῦγθ, δῃά (διῃρῦε} 
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τη παῖ ΝιΙοοάοδηγαβ 8 μογο δἰ υδοά ἰο, ψἤο δεά 
ςοηδ ὈΥ πὶρῇῃϊ δηὰ Ὀγ βίθλ}:η. “Τὸ {18 (Οὔβεσνεϑβ 
ΟδρὈ6}}} {π6 αἰίεπιίοη οἵ τῃς6 σοηβοϊοδηίίοιβ τηδα 
ψουϊὰ Ὀ6 ποΓΘ ΒίΓΟΏΡΙΥ δινδκαποά, 85 [86 ργείογγηρ 
οὗ ἀδγκηθβ8 ἰοὸ ᾿ρἢς 18 ἀδοϊαγοά το Ὀ6 ἴῃ στουηα οὗ 
1ὴῆ6. σοοπάριηηδίίοη οὗ :1ηΠ 65. Τὶ οὐϑογνϑίίοῃ, 
ΒΟΟΣ, 566 18 ΠΊΟΓΘ ΠΡΘὨΙΟΙΒ [ἤδη 50]14. 
,, Φαύλας βτορΘΠΥ ἀδηῃοίοβ ἐρλὲ, ραϊέτγψ, σοπίοιαρί!- 
Ὁ]6; 2, αϊβ86, ἀδργανεά, νἱοίουβϑ, [8 ΓΙ ΠΊΔΓΥ 81ρ- 
πἰβοδίίοη βθοιηβ ζΌ Ὀ6 δηιαἰί, {έξΐο, οοροαῖθ ἢ 1116 
οἷά 1,δἰ1η ψοτγὰ ρακιίμδ. 

ἐλεγχῆ. ὅ8ο Ατίεμ!ά, 1, 68. τὰ κρύπτα ἐλέγχει. 
ἼΤὨ6 86Π86 18 ΟὈν!ου8. 

21. ὃ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν. ῬΓΟΡΟΓΙΙ͂Υ Βρεδκίηρ, (88 Υ5 
δοῃοοίίροη,) γα σδηποῖ ἄο {π6 τυ, δυΐ ἐοέέ τι. 
ἹΓβΒογοίογα [ἢ ἰάρᾳ οὗ ἐγμέλ ἤσγα δηά ἰῇ δοίηδ οἴϊιογ 
Ῥάββᾶρθβ οἵ [ῃ8 Νὸν Ταϑίαμηθηϊΐ ἰ8 γίρἠέ, 7ιδέ, ρουά, 
8ἃ8 ΟρΡροβοά ἴο φαῦλος." δὸ δΒοιηοίηρδ ἢ {πα ΟἸά 
1 οϑἰδιηθηΐ, 48 7οῦ 18, 6. ποιήσας ἐνώπιον Θεοῦ ἀλή- 
θειαν. Τἢυδβ 8180 ἴῃ 1 (ογ. 13, 6. ἀλήθεια 18 ορροβοὰ 
ἴο ἀδίκιαᾳ. Τίια Ἔχριοββίοη ἔο ἀὯο ἐδο ἐγωΐἑ, δὰ ἔο αἀὁ 
α ἴΐο, ρογρϑίυδ!!γ. οσσουγβ 'ῃ ἴ[Π6 ΒΟ ηΐοαὶ ΣΙ 6ΓΒ, 
οἵ ψῃιοῇ δομοοίίβθη ργοάθποθβ Ὠυτη Γοι8 ΘΧΔΙΏΡΪ68. 

21. ἐν Θεώ ἐστιν εἰργάσμενα, ιυτοι ἠέ ἑῃ Οοά. ατο- 
[108 {ΠῚηΚ8 ἰῃαὶ ἐν 18 ἤθγα υοα ἴοΓ κατὰ, δηά (δαὶ 1 
ΟἿΪΥ 5Βρηιῆσβ, αργεοαδίο ἐο ἐΐε αἸυῖπο παΐμγο : (ἢ]8 
18. σΘΟγίδι Υ σομρσγθῃθηάβα, Ὀυΐ 11 18 ποῖ Δ4]] 1ἰ 6χ- 
ΓΕ58868. ἦτ ἰηβίδηςα οὗ (ἢ6 |1Κα υ86 οὗ [Π6 ρῥϑγί!ο]θ 

1η 1 (ογ. 7, 80, 866π|8 1η8:}Π ἸΘηΐ ; [0Γ ἐοπαγγῳ ἐν τῷ 
Κυρίῳ, ἐπ ἐδε 1,ογά, βἰσπιῆθβ {ἢ 6γὸ (ἢ 6 πα ψη8 ΟἿΒ 
ψὮο 18 ἡη Οὐγὶοέ, ἰηδΐ 185, ΟλνϊκέϊαΉ. 

ἘΞ ΤῊΘ ΡΉΓΔΘΟ ὁ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν, δά ἰλαὲ γταοίΐεεε ἐγτιάὴ οἶδα 
ΟὐουΓΒ 85 ἴἢ6 ΟΠΑΓΔΟΙΟΡ Οὗ ἃ φοοά πιαη ; σοηραγε Ῥβαϊὶ. 119, 80; [8ᾶ. 
26, 4. 15ἘὈὲεῖ. ]. 22. 1 Ζο.ἤη 1, 6. δηὰ 2 Ζοἤη, νεῖ. 4.) δηὰ ἴἴ 8 υδοὰ 
ἢ ρτοαῖ ργορσίθῖυ, βίηοθ ἴποσα ἷ8 γα! ἃ ἐγωίΐ ΟΥ ψαοἠοοά ἴῃ 
αοἰΐοῃμε 88 ἴῃ τ0ογι8 ; 88 Μτ. Ὑ)οοἸ]Ἰδβίοῃ ἰῇ ρμαγίϊουϊανῦ Ὧ858 ββεννῃ δὲ 
Ϊαγρε. 866 Βεἰίρ. οὗ Ναδίιγε, οἤδρ. 1. Οἔ ἢ βδπηε Κἰηὰ 18 ἴπ6 ρῇγαβε 
ποιῶν ψεῦδος, υδεὰ τοῖα ἤδη ΟἸοα ὑγ 81. Ζοη, ρβδυθαρϑ ἴῃ ἃ Ὀδδυ- 
ἘΠ] ορροεϊἐϊοπ ἴο [18 ὈΘΌΓΕ ι.5; δηα βδῃουϊὰ 'ἰξ Ὀ6 γεπάθγοα ῃγας- 
ἐἰδειἡ α ἰε, (παῖ ορροεϊ(ἰοπ νγου]ὰ Ὀ6 τογε δρραγεηί. 8ὅεε εν. 4]. 
27. ἀῶ, 15. ᾿ 
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ει ὉΩ, ἦλθεν ---- εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν γῆν. .9}6805 ἀεοραγίηρ 
ἔγοτῃ [ῃ6η66 (ογ {ἢ σοηνογβαίίοη ψ ἢ ΝΙσοΟάοιη8 τν89 
ΒοΙα δὲ Ψψδευβαϊθπι), ψϑηΐ ἰηΐο Φυἀερ4. ΤΏ γαρίοη οΣ 
ἀἰβιγιεΐ 15 ἢογο (5 γ8 ᾿ἥ͵ εἴ83.) ορροβϑᾶ ἴο 16 οἰγ. 80 
1ΚῸ6 δ,17. θΘ, 17. 2 (ἤτοηῃ. 20, 17 ὃς 18. 86, 48, 
Ἐξά. 4,1. Τδυβ.1Π6 ΗθΡ. ΥῊΝ [5 ἀἰβΕ ρ 8ῃ64 ἔτοπὶ 
ὝΝ ἴὴ 208. 8,1. ψῇογθ ἴπ6 δορί. 88 καὶ τὴν πολίν 
αὐτοῦ καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ. Αἷἴἶετ διέτριβε δυθδια χρόνον. 
Εχδιηρῖθβ θοίἢ οὗἉ ἴπ6 σοπηρίοίθα δηά 6]]}ρί16 84] ρῆγαβθ 
ΓΘ ργοάυσοα “Ὅγ ΥΥ̓ οἰβίεϊῃ. ᾿ 10 β86θπὶ5 ἤΘγα ΠΘΔΙΥ 
Θαυϊναϊθηΐ ἴο᾽ 80] οτγη θά. : 
᾿ς ΩΩ, ἐβάπτιϑεν. Οτἰθβθδοῖι τηθηεϊοηϑ {Πδΐ οπα ΜΝ. 
ΓοδΔα5 ἐβάπτιϑον. Ἠδ πιρῃς πᾶν ἃἀάρα ΕΠΙΗ γτηλι8 
δηά (ἢ γυ5. 8, 164. "θ. [Ιΐ βϑεπιβ, Βούονοῦ, ἃ παρα- 
διόρθωσις. ΒΥ ἃ σοηπιοη ἤραγα οὔ ϑρθθοῦ «8118 πᾶν 
Ὀ6 8814 ἴο ᾶνα ἄοπ ψῇῃαΐ μα εαμδοά δῃὰ ογάργοά ἴο 
ΡῈ ἄοῃθ. Τδυϑ νδδΐ ἃ Κιπρ᾿᾽᾿ 8 βοαγνδηΐβ 40 18 Δϑογ 64 
ἴο {δ Κίηρ 86}. [10 18 ΡΙΓΠΠΥ τουγαγιοὰ ὃν Τογ- 
{ΠΠ|8ῃ ἀς Βάρί. ““ϑ'οιρογ 15 ἀϊοϊζυγ ἔλοαγα. ουϊ ρτγῶ- 
Τα 5 γΓαϊατ," (866 Οτοῖ. 1 Δπὴρ6 8ηα Πρ οοῖ.) [Ὁ 
δοδη Β. θαρεϊ864, 1 τνᾶ8᾽ θθοδιβα ἢ6 ννὰ8 ἀοίηρ (ἢ 15 
ἐη ἑλθηαπιθ οἵ Δῃοί Ποῦ, τΠδι 18, ἰῇ (γ8ῖ., [1 τλᾶγ, 
ΡΘγθδρ8, Ὀ6 ρογυθὰ 18 10 ΒΌΡροΒ6 ἰῃαΐ .ζ651:18 ἀ6- 
ΟἸπρα {18 οὐἱὐ οὗ πιοάοδίψ. λ ΒΔΓ 1ηϑίδησο οὗ 
115 ΘΧαι δια 46]! Υ 1 μάνα Ὀεοίογα διἰνεγίθα ἰο οἡ 
νεΓ86 10. Τῇ ὀχαπηρίο οὐ Οὐγ ϑανίοιγ νγάβ [οἱ ονοα 
Ὀγ δῖ. Ῥαὼὺ], ψῃο Ὀαρεϊβοά ἔονν οσ ἤϑθῆθ ψηἢ ἢ]5 ΟΝ Ώ 
Πδηά, θαΐ τὨγουρἢ {6 πηράϊιπιὶ οὗ οἴπθτβ. ἘΒγῪ {18 
βΒοἰθιηη ἰηϊἰαΐοσυ σι Ψ96808 θουπα ἰπδ ἰο δι ἢ 
Δη4 πηογᾶὶ ορθαΐθησθ, δηα ἱπίγοάμςσδά {ῃθῃ ᾿ηΐο (ἢ 6 
ΠΕΡ το] ρου 5θο Θγ οὗ ἢ18 νοΐϑγ1 68. ὑπ 

28. Αἰνὼν ---- Σαλεὶμ. Φ9Φοἢη τοραῖγοιὶ {Π}ΠΠ6Γ, 85 
1 8686ΠΊ8, ἴῸὉΓ 1Π6 ργροβα οἵ δαπη]η!βέθγηρ Ὦ15 θ8Ρ- 
δὰ ἴο ἃ ργρδίθγ Ὠυμῦ 6. οὗἁ 1ηἀϊνίάιια]5. (Οτοί.) 
Ὁ (86 5βἰτπδίϊοη οὗ δ411π| ποι ηρ σογίδ!η ἢδ8 Ὀδθη 
ἀαδίογπιηθα. ὅθ 1διὴρο δηά (6 νγιῖογϑ οἡ βδογϑβά 
σεοργαρῆγ. ὠς ᾿ 

28, ὅτι ὕδατα παλλὰ ἧἦ. ἐς ΒοΖα δηᾶ Ριϑοδίοσγ, ποί 
οὐρβοσνίησ ἴΠ6 Ηρρυδίβιη, μάνα σοηάογοα [ἢ18 ππαημ 
γίυογα, Οἰοίϊυ5, [ηρο, Βοβθηπι., δπὰ Κιυϊηοεϊ, 
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Πούψονοσ, στρ ΕΥ οχρί δίῃ ρέεπέν οΥ τυαέον ; διὰ βιςὴ, 
ἰηάἀοοὰ, ψου]ά Ὀδ6 γοαυῖγο Ὀγ {86 τηράς οὗ Ὀδρί83π| 
θη ροπογαϊίψ ((ποιυρὶ, 85 ΓΑροοῖ ρῥγονθθ, ποῖ 
μηιυεγδαξίν) ἀἀορίοα, πδιηοῖν, ὈΥ ἐπιρϑιογϑίοη. [Ιῃ 
(ἢ 18 86η86 ὕδατα οἴθδη οὐσυγβ ἴὰ ἰῃ6 Αροο. ὅδὸ δἷ8ο 
1 τγᾶϑ (ἀκοὴ ὈΥ Νομηυ. 

45. ἐγένετο ϑήτησις ---- περὶ καθαφισμοῦ. ΟΥ̓(Π6 5Βυδ- 
βεη]ιιθηΐ νοῦβο 956-91. δομοοῖίρθη ρσίνεβ {π6 [0]- 
Ἰονίηρ, δη  γει1ςα] ρίδη. 

ϑιῤ)οςέ: ἀφδοϊαγαθοη οὗ Φοῆη (6 Βαρί8(. 1. 
ΟσσΑϑιον : (νογ. 95, 96.) Α ᾳυρϑέίοῃ ψῃΐοῖ οὗ {Π6 
ἴννο, Φοῇη οὐ Οἢγιϑῖί, 88 {πα Μοββίδῃ Φ. 716 
ΕΧΟΒΡΌΙΌΜ 18 [Δ Κ6η το ἃ ρὍΠΘΓΑΪ ρΏΟΠΊΘ, ναΓ. 17, 
ὃ. Τῇ ΡῬΒΟΡΟΒΙΤΙΟΝ 18 ἔν ο- [Ὁ]. 6 Ὡρρεαῖνα : 1 
δἴη ποέ (6 Μοϑβιδῇ, νϑσ. 98. οὔδιβ ἢ γϑάβϑοῃ, δο- 
οαμιδ6 1 αἴὰὼ 8 τρἹηϊδϑίογ, νοῦ. 48---90. Τῇα οὐλο» 
ΔΙ τι δανο : οἷδε ἐς ἰῃο Μορϑιδῆ, νου. 81. ἢ εραϑοὴ 
18[, Ὀδοδυβ6 ἢ6 σοηθ8 ἔγτοῃῃ ἤθάνθῃ, δῃηἀ δῃηηουησο9 
{6 ψ}}} οὗ 185 ἔδίῃοσ, νοῦ. 81, 89, 388. φαΪγ, Ὀθοδι8θ 
6 ροββϑθββοίῃ ὩΔΩΥ οἱ ἶβ, δὰ 18 οπάοψθα νὴ] ἢ 
ΤΩΙ ΡΟΥΟΓ, νοῦ. 84, 856. ΑΡΡΙΙΟΘΑΤΙΟΝ : ΤΠοῖο- 
ἴογο ἢ6 18 ἴο "86 ξβοκΚοῃθϑά 88 βαςϊ Ὀγ γου, νογ. 833, 80. 
(ϑεδοείροη.) 

[ΘΠ τοϊν δεβθηὶ ἰο ΒοθΖα, στοί 8, Μαγκίδηά, δπα 
Κυϊηοοὶ, ἰδδῖ δἱ ἀκ τών μαθητῶν τηυϑὲ Ὀ6 υὑηάαοΓ- 
βίοοἀ τισι" 8 ΥΘΓῪ γϑαιυρθηῖΐ 61}10818; 88 1η Μαίί. 28, 
94. [Ἀ|Κ6 11,40. Αρ. 2,10. 11,9. δα Βοβ ΕἸ] ρ. 
Εοὸγ ᾿Ιουδαίων ΤΔΠΥ δηοίοης ΜΆ5., 48 αἰϑὸ ὅ'γγ Ὺ., 
ΤΠΘΟΡΠυ]δοῖ, Εὐαςμγεπιι8, ΟἸγγβοβίοπι, Ουσγι], Νοη- 
Π118 δΔηα ΕυβθὈΐ 9, Γοδα ᾿Ιουδαίου, νν ὨΙοἢ 18 ρχοίεγγοα ὈγῪ 
Οτοία8, Ηδιηπιοηά, 1)οάάτι!αάραο, ΜΗ Νὴ οἰϑίριη, 
ΟδιρΌε}}, Οταιϑθδοῆ, δηὰ Κυϊποοὶ, δὲ νῃϊςοἢ πογά 
του δῖ 4180 Ὀ6 υῃάογβίοοά τίνος. Βϑηίίαν, Μαγκ]δηά, 
δηαὰ δοιηϊοσ, νου τοαὰ Ἰησοῦ, δπὰ ἔτοπὶ {ῃ6 840- 
Ὀγανιδίϊοη ἴου Γο86 (6 Ὺ {π|ηΚὺ) οί σϑδάϊηρϑ 
Ἰουδαίου ἃ Ιουδαίων. 1 8}4}] ἀοῖ8:} ἴῃ ἃ ποί6 Ἐ ψῇδὲ 

ἘΞ Αη δροιυγαΐθ σοδοῦ νὉ}}} ἢοΐ Ὧδε 5αι 1364 6 τὺὔὴζ ἢ ΘΠ οὗ {ἢεβ6 
τεδάϊηρϑ, Ὀοοδυβ6 ἤοτι ἴπα ζο]Ποννίπρ γεϊατίοη, δῖος ἔπε Βαρεδι 5 
ἀἰϑείρίεβ πιδὰθ ἴο {πεῖὶσγ πηρβϑίαρ, ἰΐ ρρεδγβ νΈΎῪ οΟἸοαν ἴπδῖ {πα 
ήτησις (ηιιεδέϊοπ ΟΥ αἀϊδρκέε) 88 ποῖ Ὀείννεθη ὦοὐπ᾽ς αἰδεὶρίο ἀρᾷ 
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Ὧδ8 Ὀ66η βδιἃ ὃν Μασγκίαπᾶ ἴῃ ἔάνουγ οὗ" {π18 οοη- 
7δοίαγθ. Βυι 1 ἀρτγθο ψ ἢ Κυϊηοε] (ῃδί, 85 1 18 830 
Ῥοσγίβα ὃν πο Μδ., 1 18 ποῖ ἴο Ὀ6 δάορίθ. [{ ψουἱά 
ΤΒΑΠΤΟ 8 ΨΘΓῪ δαγϑῃ 611}1058185 μετὰ [τῶν μαθητών]) 
Ἰησοῦ, δηὰ {Π6 ραββαρὲ ργοἀυοσοά ὈΥ Μαγκιδπὰ ἴῃ 
Βιρρογί οὗἉ (15 6ἰΠΠρ518 15 ποῖ ἌἽχδοῦν βἰ πη δτ. Ἀπηά, 
ΤΏΟΓΘΟΨΕΓΙ, ῬΓΟΡΓΙΘΙΥ οὗ βρθϑεοῖ ψουἹά ἀριηδηὰ τών 
Ἰησοῦ. ΒΥ καθαρισμὸς τηυβὶ θ6 υπῃάεογβίοοα ὀαρέξδηι ; 
8.8 ἈΡΡΘΆΓΒ ἴγτοτῃ νοῦ. 26. (πραγ 9 Ρεί. 1,9. Τἢθ 
ἀϊβο 1065 (βᾶγ8 Κυϊηο6}) οὗ Φοῦπ πουρῇς {ἢ 61Γ πη85- 
δε δαρί5η). ργθίδγαθ!8 ἴο {Πδί οἵ «6508, βίησε ἢθ δὰ 
Ὅαθη Ὠπηβ6] θαριΖεα. Ὁγν Ζ2οἢπ, δηὰ δα βΡαρι!Ζρά 
ὉὯ]Υ [Πσουρἢ {π6 πιράϊιπι οὐἨ ἢ15 ἀϊδεῖὶρ]ε8. Ηθηςθ 
ἍΤΟΒΘ {Π6 αἰδραϊδίίοη σΟΒΟΘΓΏΙηρ θαρίίβπι ψι ἢ (ἢ 6 
“ΨονγΒ, ψῆο ἀου 1658 πδὰ θθθη ὈδρίϊΖοα Ὁγ {Π6 ἀϊ5- 
ΕΠ οἴ 76δ.8, ἀῃα ρῥτγεΐδγγεα [Πδὲ Ὀαρί!5πιὶι ἰο ΦοἢηἘ. 
“Τὸ (μ6 Φου ἢ ρορυΐδσθ (οῦβογνθβ γ᾽ οἰβίβίῃ) (ἢ 6 
ἀοοίτίης οὗἩ (ἢ γιβύ νγὰ5 ΔΓ ὨΊΟΓΘ δοσαρία 6 [Π8η (πα 
οὗ 9οδ, Βδσαυβα ὈΌΓΒ Π18 ΓΤ Ιγᾶ 6165 ἄγον ν]τἢ {Π6πὶ 
ἔαιτἢ Ἰῃ ἰπὶ 88 (Π6 Μοββίαῃ, δηὰ [18 β προ ϊαΓ τη ]]4- 
Ὧ658 δηραρρα {Π6 1 δδοϊίοη. βήτησις 8Ιρ}1ῆ685 α2- 
«τρία Πῦ, ἰ. 6. συβήτησις, ἃ58 Αοἰβ 1δὅ, 2. δ66 8.0}, 
16χ. | 

40. οὗτος. οίδβίθιη Ὡοίϊοοϑ 1ῆὴ6 οοπέεηιρέ 6Χ- 
ῬΓοϑϑϑά ἴῃ ἤθ686 ψογήβ. «08 ἀ͵8010165 βθθῆῃ ἴο 
αν Ὀθθὴ [π||6 διιοηΐνα ἴο {Π6]Γ τηβδίο γ᾿ 5 (6ϑ ΕΠ ΟΣΥ 

ἃ ζει ΟΥ̓ «εις, Ὀὰὶ Ὀεΐνγεθη ἴα ἀἸ5οἾ 0168 οὗ ὕ7οἦηπ δῇ ἴῇο56 οὔ δι 
᾿οπθογηΐδρ; Βαρίϊδηιαὶ ριτγιβεαϊϊοη. ὕγροῃ (8 ([Π6 ἔο!]}οννοσ οὗ 
«Φο0Π ἢ σοραὶσγ ἰο δία ἴο κῆον ἴπ6 ἰσυτἢ οὗὨ ἴ[Π6 τραίίογ. Ης ρνεβ ἃ 
ὍΜΠ (δϑιϊ πον ΟΥ̓ ἴἴ8 δι ρου] ΟΣ δηαὰ ἐχοοϊ θῶοα οὗἁἨ «6518 ἴῃ 8|] 
(Πρ, δὰ οὗὨ 8 οὐνὴ ᾿ηϑρη  ΠοΔΠΟΥ ; ἀπά ἢ Δρρε8]}8 ἴο [Πδι,βεῖνϑβ 
ον ᾿ιἰϑ σοΟμΒἰβίθηου ἴῃ 118 ἰοϑί ποῦ. Τη6 ΕΓΙῸΓ νγᾶ8, 1 Ὀθἤενθ, 
ΟΥΡΊΏΔΙΥ οὐἱηρ ἴοὸ τοῖς υηἀογϑιδηδίηρ {ΠῸ εἰ ΠΠ|ρ818, τ ὨΙοἢ 15 ὕδυαὶ 
2 81} νυγί[δγ89 ννῇο 1ῃ 186 ἰαἴ 6 Γ ρατγί οὗἉ ἃ βεηΐεηςε οχὐηίζ (Π8 8:0381Δη- 
ἄνα ψῃοἢ πα Ὀδοη τηθητοηδα ἴῃ (δα ἴΌΣΤΩΘΙ, 856 ἤδγα : ̓Εγένετο 
οὖν δήτησις (τισὶν) ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Ιωάννον μετὰ (τῶν μαθητῶν) 
᾿Ιησοῦ, περὶ καθαρισμοῦ, Νοῖῦ ἐΐετα αγοϑὸ (ὋΥ (ἤοτα ἠαα δ66η) α φιιε8- 
ἄἶοπ δείισθενκ ἕοπιθ ὁ «οἠη᾽ αἰδεὶρίδε απὰ [δυμιε οὗ (ἠδ αεἰρίἐ6] ΟΥ̓ 
᾽εέωβ, οοποεγπὶπῇ ρεγιΠοαίΐοη. ϑεε οη Μαῖϊ. 94, δι. Απηάὰ (ἰδοῦ. [8 
ΔῺ ἰπϑίδῃοθ Ἔχδοί]!ν δἰ ΠῚ], 9. 5. 86, ᾿Εγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν 
μείξω [τῆς μαρτυρίας τοῦ ᾿Ιωάννον. Βιιί Ιουδαίων, ΟΥ ᾿Ιουδαίου, 
Ὑ1},1 δ] ον, Ὀ6 ουπά, ρΟῚ τηοτα δοοουτί5 (πῃ οὐδ, υἱίε Γ}Ὺ 1- 
ςοπηοϊδίοηϊ νυν (ἢ δε η86 οὗἨ [6 ρἷδοε. : 

ΜνΟΙῖ,.. 1Π1. Η 
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ΠΟΠΟΘΓΠΙηρ' 6801, οὐ Παά ποί στρ] γ σομῃρτγοποηάοᾷ 
[ῃ6 ἔογοεθ οὔ ἵἔ, δπά {πουρσμῖ {Ππ2ἰ Φοδη 84, Πτουρἢ 
ΘΧΟΘ88 οἵ πηοάοϑίυ, πηρηῆσρα (6 ἀἰρη!ν οΥ͂ Ψ6ϑ8118. 
ΤΏΘΥ ον θυ δοσοιπίθα Ψοἤη ἃ σγθαύθγ ργορῇῃοέ 
[ἢδη 6808, δηά {Π6ν δην θά ἢϊη [ἢ 6 σγθαίοσ σοησουτδο 
οὔ ρεορίθβ. Πάντες ἔογ πολλοὶ, {Κα (6 Ηδθρτ. Ὁ», 
(Κυη.) Αα πγρογῦοῖς (1 2441) σοπημοῃ. ἴο 81] ἰδῃ- 
Βυδρθ5, Δ ΘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ οπρ ογθα ὈῪ ἴῃο86 ἢ ο βρθαῖ 
πάθον {Π6 ᾿ηἤποησθ οὗ δῆρο, Θνυ, οὔ 8Δηγ οἵ {6 
ΒΙΓΟΠΡΘΓ ΡΔ5510Ή8. 

27. οὐ δύναται ἄνθρωπος ---- οὐρανοῦ, 1. 6. ὯῸ ΟὯΘ 
᾿ σ8ῃ ΟΥ̓ ομδὴΐξ τε Αοἰϑ 4. 90. ὅ, 89.) ἴο οἶδ᾽ ΠΟΣΘ 
[Π8ῃ 18 ρτδηΐβα ἢϊπὶ ὕγ οά.  εἰβίθϊ πῃ ρᾶγδρῇγαβθϑ, 
“1 οδηηῃοί δγγορδίθ δη( οἷδίπι ἴο τηγβ861{ τότ (88 
(Οὐοὰ [88 ρίνοῃ τη6.᾽ Κυϊηοσῖ ρδγαργαβθβ, “ΝΟ οὔθ 
ουρὶ ἴο αἴδοϊ ποσγα μοῆουγ ἰἤδη (ὐοα [48 «ἰ]οι(εἀ 
ἴο Ὦ]Ππὶ : ΘΥΘΓΥ Οη6 οὐρῆϊξ ἰο να σοηΐοπί ἢ (ἢς Ἰοΐ 
(ὐοά ἢ88 δβϑσπϑά ἴο ἢ1π}.᾿" 

28. αὐτοὶ ὑμεῖς ---- ἐκείνου, ἱ. 6. γοῖι γουγβαῖνο8, ὈΥ 
{π18 νοῦν δάάγϑββ, Ὁθδγ ἰθβίιη ον (πὲ 1 δοκπον- 
Ἰεάρρά “68. ἴο θ6 ἱπῆῃ! 06] ΒΌΡΘΣΙΟΓ ἴο πηγϑ6] , (Πδὲ 
Ιδπν πού (ἢ6 Μοϑβϑίδῃ, Ὀυϊ ΟὨΪγῪ ἢ8 Ὠογαὶ]ά. 

20. ὃ ἔχων τὴν νύμῷην, νυμφίος ἐστίν. ΒΥ δὴ 6χ- 
διΏρ͵6, ἰδίῃ ἴτοια σοπιθοῃ [1{86, Φοἤη. {Π6 Βαριῖ51 
Βιον8 ψηδι 15 (ῃ6 αἰβδγθησα θεΐνθοη Οἢγιϑὲ δῃὰ 
Ὠιπιβο . Ἡϊ861 ἢ6 σοιρᾶΓαΒ ἴο {{᾿Ὸ ραγαπυηρήδμδ 
οΥ ὑγιάοηιαη, ΟἾλυ188 τὸ 16 ὈτΙάαρτοοιῃ, ψ ἢ ἡ ἢοπὶ 
ΟἸγιβὲ σοπηρᾶγοϑ ἠξμιδοίζ, ἰὼ Μαίι. 9, 1ὅ. 1ὅ,1. ΤΠς 
ὃ φίλος τοῦ νυμφίου 18 {π6 ὀγίάθηιαπ, [6 ὈτΙΔΘρΓΟΟ ΙΒ 
ἔρια, ᾿δῃὰ 15 δαυϊναϊοηΐ ἰο (6 παρανύμφος ἴῃ Μαῖί. 
9, 1δ ; οἵ, ὉΥ ἃ βίγοηρ; ΗΠ ΘΌΓΑ18Ππ), {16 υἱὸς τοῦ νυμΦώνος. 
Τη6 ραγαηψηιρήξ διηοηρ ἴῃς Ηρθῦτονθ ρῥγεοοσιυγοα 
ὯΠ6 βροῦβθ ἴογ {π6ὶγ ἔποπα, ρσανα γαρογί οἵ Πδγ 

. ῬΘΓΒΟΊΔ] 40.8}} δι οἢβ ἀπ νιγίιι68, ψαγο {Π|6 τηϑάϊδ- 
ἴοτβ βεΐνεθη ἴΠ6 Ὀεϊγοίποὰ ρδϊγ, δηὰ {ἰπ Ὀδαγοῦ οὗ 
'ΔΏΥ ΠΙΘΒΒΑΡῸΒ ἔτοπὶ ΟὯ6 [0 (ἢ οἴμεσ. ΠΟΥ 8ς- 

᾿ φοιῃρδηϊοα τΠ6 Ὀτιάθρτοοῖη ἤθη ἢ ψϑηὶ ἴο ἴδκε 
ΔΨΆΥ ἴΠ6 ὈγΙάθ, ᾿ὴ ογάθγ ἴο σοἰθυγαίθ {Π6 τηδγγίαρσα 
αἴ 15 ΟὟ Ποι86. [{ νν8 (ῃοῖγ ἀπ ἴοο ἴο σοηϑβι} 
ἴογ {π6 ΠοποὺΓ οὗὨ {π6 β8ροιβο, ἰο ἀοίβηἀ ἢοῦ ροοά 
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ἔλιωθ ἀραϊηδί (Π6 80δη4]4 οἷ. (ἢ6 σδηϑοσίουβ δηὰ 
τα] ]ρηδηΐ, δηα ἰο ἴ4Κ6 σᾶγα ἰμαΐ πο ἔγαυὰ βῃοι]ὰ Β6 
Ῥτγδοίβοά !1Ὼἢ γεϑρθοί ἴο [6 8:58 οὗἁ ΠΕ νἱγρίη!γ. 
Οτοαῖ ρἹβ ογΘ ρχθβθηίθά ῖἋτὸ (6 πρὸ τηδιῦ θα 
σουρΪ6, ἴῃ ογάθν ἴο ᾿ποῦθαβθ {ἢ6 ἸΟΥ οὗ {Π|6 οσοδβίοη. 
μΑἤογ 1[ῃ6 πυρ.18]8 (Π6 παράνυμῷος νγἃ8 {Π6 δανοςδία 
ἴογ {Π6 Βροῦ6, 1 ρϑγοῆδῃοθ ΔΥ ἀυᾶτγγοὶ βῃου ἃ ἃγ186 
θούνθθῃ {ΠπΠ6 Ὠυβθδηά δηά {Π ψ 6... ΤΠ6 πππηθοῦ οὗ 
1ῃ6 ταράνυμφοι Οτ6 ἔϊυο; Οἠ6 ΟἿ {π6 ρᾶτί. οὔ 1ἢ6 
Ὀτιάδρτοομμ, (ἢ6 οΟΥΠΟΓ οὐ ἰδαὶ οὗ {6 δγι46. 
 (ϑεμορσείρ. δηἋ. δοίάθη ΧχΧ Ηθῦγ. ὦ, 10.) δδρ 4150. 
ψναγήοκγοβ, Ηρῦγ. Απίῖᾳ. Ρ. 20]. δηὰ ,[4Πη8 ΒΙΡ]. 
Ατοδοίορυ. ΤΠα ἀχδοῖ πδίυγο οὗ {Π6 δ] π8ίοη σοηι- 
το θη ἀδα τη {Π6 Ψψοζὰ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν ἢ88 ὈδΘΘη 
ΨΆΓΙῺΪΥ ἀοραίοα, δηὰ ἰῃ6 ψῃοΐα βυδ)οοῖ ἀϊδοιιϑβοαὰ 
ἀν] ἢ 1655 ἀδἰέοαονψ ἰΏδΔῃ 158 ἀΘΒιγα Ὁ ]6 1 βδογοα δηηοία- 
ἐἴοῃ. δοῖὴβθ ἢᾶνα βιιρροβθα ἰ(ῃδί {818 41} 0168 (ὁ ἃ 
ΡῬΘΟυΪ ΔΙ ΠΘΓΘΙΠΟΏΥ αἰἰαπάϊηρ [ἢ 6 ΠΊΔΓΓΙΔΡ6Β διηοηρ 
{Π6 965, γί οἢ [ῃ6 τϑδάθσ τηᾶὺ ἤπιϊ ἀείδι!θα ἴῃ Ὦγ. 
Ηκπδιμοηά ἴῃ ἰος., Κυϊηορὶ τη |ος., ϑοιίάθῃ {]χοσ. 
ΗδεΡ. 2, 16. Βυΐ {Π6 ογ οὗ (6 παράνυμφος δὲ Ὀτίηρ- 
Ἰρ δρουΐ {86 ἀσβιγρά δνϑηΐ ΔΥ δ6 σοῃβίογοα 845 
δἰ θα ἰο ἰῇ ἃ σεπογαΐ ΜΑΥ ; ΠΘΙΓΠΘΥ 18. {Π6Ὶ6 ΔΩ 
ΑΙ 8100 ἰο ψηδῖ ρᾳ5864 οἡ ἰῃδ τυραηΐηρ πἰσὶέ, Ὀὰὲ 
ἃ (6 ῥγονίοιιβ ἱπίογνί ον δοίνοῃ {{|6 Ὀείγοιῃθά 
σΟΌΡΙ6, Ὀγοισῃξ τορρίμοῦ ὈΥ ἴπ6 τηδῖ6 δῃηᾶ ἔβπ)δ]θ 
᾿-παράνυμφοι (6 Οἤοῖο) ἴο ἃ Ὀτγὶναίθ δραγίιηθηΐ σ4]16ἀ 
ΟΒάρρου, ἴο ψΠΙσἢ ΤΠΘΥ ΜΟΓΟ βίδα 80 ὩΘΔΓ 85 (0 
(ἰδιϊηραβη ἐἢ 6 [068 οὗ νος δΔπα δοσθῃίϑβ οἵ δἴδοιοῃ 
Οὗ 1Π6 δροηϑὼς ᾿ηἀ!σαίηρ ἀσαυ!θβοθησθ ἴῃ (ἢ6 ὈΓΙ6 
Ῥτοροββα ἰο ἢϊπι, ψ ἢ! οἢ νοι] ηδίμν} ν 6 ἰδία ποά 
ἴον ὃν {Π6 ράγαπυπιρῆϑ, δηἀ ΘΧΟΙΘ ΘΟΥΓ ΘΡρΟΜ αἴης ἸΟῪ 
1η {πεῖν Ἰθοβοπιβ. 80 [ρα δπὰ Κυϊηοοὶ, Τα δρ- 
Ῥ᾽Ιοδίοη 18 ορνίοιιβ, δηἀ 18 (ἢ18 ἀ6(31|6 4 ΡΥ δοιορί- 
661). ““ (Ὠσιβϑὺ 15 (6 ὑτιάθρτοοι, ἴῃς ΟἸλυτοἢ {ἢ6 
οὐυιάρ, (ἢ6 πιϊΠΙβῖ6 58, ἂς αἶβδὸ Φόοῇη (6 Βαρίβῖ, ἃγῈ 
ὩΣ ῶ, 9 (ον. 11,24. Τῆθβ86 ἰᾳδουτγ {Πᾶὶ ΠΟῪ πιᾶῪ 
Ῥγοβοηΐ ἰο (ἢ γῖβὶ ἃ νιγρίη ρυγα δηᾶ νἱτποιυῖΐ κροΐ ; [0 
815 4}} {ἢ61ν [01] 15 ἀϊγθοϊθα, δῃηά ἴῃ {1118 σοι 5188 ΤΠΘῚΣ 
ἀρ Ιρς. ἼΠ6 Γοβὲ ΠλΔΥ Θαβιἷγ θ6 Βυρρ!164." Χαρὰ πε’ 

ἩΦ 



100 ΒΤ. 90ΕΝ, ΟΗᾺΑΡ, ΗΠ]. 

πληρωμένη. Ἐ.. Τ, διϊιίιοά,. Τὶ νουϊὰ Ὀς Ὀείίεγ σοῖῦ- 
ἄεγοιὶ οοπιρίοέο, οοηδιπιπιαέθ; ἴοτ 885 Ὀοίῃ {Ππ686 ἃΓδ 
Ῥγορεγἷῳ ρυῖς! } 68 ραϑβί, ΤΥ σΟΥΓΟΒΡΟΉ ΓΏΟΓΕ ὨΘΑΓΙΪΥ͂ 
ἴο {Π6 οτρίπα]. ὍὕΠ6 ρὮΓΑΒ6 οσοιγϑ ᾿ηἴγ. 18, 11. 16, 
.94.. 17. 18. δῃα 18 οἵ Ηοῦγον οὔ ρίη, σογγθβροη αν 
το ΠΟΥ Ὁ ΓΙΤοῦ. 10 ὁσουζβ ἴῃ ΒΟΓΈβοΒ ἢ ΕΒ. [0]. 40. 4. 

80. ἐλαττοῦσθαι, “1,886, ἀδογθᾶθθ 10 ρονψαγ." 
Ἐχαιρίοβ Ὀοίἢ οὗἁ [Π6 ρῬῇἤγϑίονὶ δηὰ τῃθίδρμοσίοδὶ 
8686 ἅγΓ6 δα ἀιιςοα Ὀγ ᾿Υ εἰβίοίη, Μιυηίῃο, δηὰ ἔγοδϑ. 
Τηυ5 Τηιογά. 8, 42. μή προστιθέναι τιμήν, ἀλλὰ μηδ᾽ 
᾿ἐλασσοῦν τῆς ὑπαρχούσης. 008. Δηΐ. 7, 1.1. ΡΙαϊ. 
ῬῬΡοΡ6]. Ρ. θ25. νἤεγα ῬΟτΊΡΟΥ 18 σοιῃηραγρα 1ἢ τὸ- 
εμρεν ἴο δυ114 88 {Π6 σἸϑηρ ϑυη ἴ(ο (ἢ 6 ψν ΔΙ Π1ΠΡ ΠιΟΟΏ. 
ΕΠ γΓΏ 18 ΘσΟΠΊΡΆΓΟΒ ΟΟΓ 1, οΓα᾽ 8 ργεάθοοθβϑοῦ ἴο [6 

ΤΩΟΓΠΙῺΡ 8(8Γ δὶ βΒη-τ]86. Τῆι ΔΙΠΠΊΟΠΙ18Β ΓΘΠΊΔΓΚΒ, 
“Τῃ {τ ἢ (ΟἸγϑὲ ποιοῦ 1πούθδϑ65, ΠΟΥ οῃη Ὧ6- 
ΟΥ̓ 8568, Ὀυ( Κα {Π6 πηογηϊηρ βίασ, ἴΠῸ ἰδίίοσ 15 οὔ- 
βουγοά ὈΥ {π6 1η|6]]6οίι8]} βιιη." 

81. Μοβὶ γϑορηΐ σοϊτηπιθηίδίουβ, 845 Ἦ οἰβίοιη, Βοῦ- 
56], δηὰ Κυ!ηοῦ! τεΐδυ νϑγ, 81---866. ποῖ ἴο Ζοίιη {π6 
Βαρι5ι, θαΐ ἰο {Π6 Ενδηρο δῖ, ψ πο (πο γ {Π101} [ᾶ9 
Ὦδγθ βυδ]οϊηοα ἢἰ8 ον 86ηϊπηθηῖ8. οἡ {Π6 880]6ςεΐ. 
Τα βίυ]θ, (ϑαν {πε γ}) {Π6 τπποϊποά οὗ ἰγθαϊσ (πδ 
Β]6οῖ, δηὰ {π6 τηοάδ οἴαγραπιοηϊδίοη, ἀγα ρΡθοῦ 1δΓ 
ἴ0ο οὔὖῦρ Ενδηροὶϑί. 718, Ὠού ΝΟΥ, 15 ποθι! ἢ 
᾿Δηα ἃ ρΡοΙηΐ οἵ ΠΟ ΝνΕΓῪ ΘΑ3Υ ἀεδίογιηϊηδίίοη. 6δΘ 

81. ἄνωθεν ἐρχόμενος. ΤὮ]8 ΘΧΡΙΓΘΟΒΒΙΟη ἀο68 ηοΐ 
(ΤΉΘΡΟΙΥ ἀθηοΐθ, 88 [6 ϑοοίῃ!δη8 [611 ι.8, ἃ ἸΝΊΠΕΙῪ 
σοτημηϑδοηρα ἰοραίο, δὰΐ 1{ ᾿ηνοῖνο8 4 ποίίοη οὗ (6 
᾿Ῥτθ- σ᾽ ϑίθῃςα δηα ἡ νην οὗ ΟΠ σέ. δ88 ποῖ ΞΌΡΥ. 
14. ΓΙ 18 δα πη! 64 ἴοο γ᾽’ Καίηοοὶ, ψ|ὸ οὔϑοῦνθβ 
{πὲ ἴΠ6 Εὐναηρο δὲ 18 Ῥτονίηρ ΟἾ γιϑε᾿Β. δι ρθουν 
᾿[ο 4}} (ῃ6 Ργορἤθίβ δπὰ ΨΦοῆη (6 -Βαρίϊϑ8ι δΙΒιδο ἢ, 
Βυϊ {ΠΟΥ ΨΘΓΘ 811 ἠϊν!ποῖν σοπιυ ββιοηθα ἰοραία8. 

81. ὁ ὧν ἐκ τῆς γῆς, ἰ. 6. ΟΥ̓ ΘαΓΊ ΠΥ οτίρίη; 45 ορ- 
Ροβϑὰ ἰο ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. ΤΠ6 86}88 18, {[ΠΕΓΕίΌΓΕ, {Π18. 
ἋΑ Βι6γ γιαῃ 18 ποῖ δηδυδα υιςῃ ἀρργορτγίαία Κηοῦ- 
᾿Ιεάρε οὗἉ ἀϊνίηθ {π]ηρ58, 48 ηοΐ ᾿ηΔτδῖα δοαμιδιηίδησθ 
νι τῇ (Π6 βθογοῖ σοι η56}8 οἵ (ὐοά, 86 }} ἃ5 16 ροβ8865585 
ΜὯΟ [5 οὗ σοἰβϑείαὶ οτἱρίη (10 ψβοπὶ δὰ ρίνείῃ ποΐ 
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(Π6 βρίγιῖ ὈΥ πηδδϑυγθ, νῸῦ. 84); ἴθ, {δογοίογθ, 
(οδοβοίς, 8δηα σδη ἰδοῦ, οὔ]ν ᾿ μδι 18 βασι] υ, ἱποοῖ- 
Ῥίοεῖθ, 84 μηροτίοοεῖ. Βιῖ Π6 ψῆο 18 δηδιυρα ὈῪ 
(οὐ ν ἢ 4 σοιηρίοία δά δοουγὰῖθ Κπονίθάρο οὗ 
Βεάνοηϊν ἐδίησα, 18 ἐβοΓΟ Ρ.ΆΪΥ σοηνογβδηξ ψλτ (ἢ 6 
δου 8615 οἵ 6, 18, ἔγοτῃη ἢ18 ΟΥΙΡΊη, 8! ρογῖοσ [9 4] 
ΖΏΘΕ ἰὴ ἀϊρηιν, 8η6 [ὯΓ Θχοθθαβ 8]1, ενθ {Π6 »γ7γῸ0- 
»λεέδ {Ποιηβ6]νγο8, 18 ϑ3ρ᾽ ιυ8] Κπον]οᾶρο. Ὑοἰβίοι ἢ 
ἹΠυδίγαίοβ [Π6 ὧν ἐκ τῆς γῆς ὈΥ ἃ στοαί πυροῦ οὗ 
(Ἰαββίοδὶ δά Ἐδρθίηϊοδὶ ρᾷβϑαροθ. Εχ. ρὺ. Ηογσ. 
δῖ. 2,2, 79. δίᾳιμα αὐῇσιϊέ ἤμηιο αἀἰνῖηδο ραγιϊουϊδηι 
δΔυτ. ΕἸἴογ. 2, ὁ. 1Π|ο σι 18, 16 ρδβίογιι8, νγογθαι 6 
ἐεγτοδίοῦ. Αἰῇρη. 10. Ρ. 448. 15. βῶλος, ἄροτρον, 

᾿ γηγενής ἄνθρωπος. ῬΏὮΠ]Ο 1. Ρ. 84, 40. διττὰ ἀνθρώπων 
γένη" ὁ μὲν γὰρ ἐστιν οὐράνιος ἄνθρωπος ὁ δὲ γῆϊνος. 
ΜδΔΩΥ οἴμοσ ρᾶβϑϑᾶρα8 ἅΓ6 οἰϊθὰ Ὀγ ἮΥ εἰβίοϊη," ψ ]οἢ, 
πον ουοῦ, 8.6 ῃοΐ 8ἃ}1] οὗ {Π6 8δηη6 Κἰηά, δηὰ ᾿ηἀθρά 
ὭΟΠΩ6 οὗ (π6πὶ αἰγθοῖ! Υ ἀρροβϑίῖθ. ἼΠθ 86η86 (48 1 
ἔνα Ὀεΐογα ροϊηΐθα οὐ) Ὀτθδίϊ 658 βοπγθί ἢ] ηρ᾽ [ΔΓ ΒΊΟΓΘ 
ΘΧΔΙΘά, δηὰ ἰῆνοϊνοβ {6 ἀἰυϊπὶέν 9 Οὐγίδέ. 

ΝΥ εἰβίϑίη. 900) ο ἢ8 {π6 [ο]] ον ιηρ Ἰησϑηΐϊοι8 ρδγ8- 
Ῥἤγαθο. “Πα νῇο πδέῃ ποι πίηρ Ὀὰϊ ψῃαΐ Π6 σο- 
ςοἰνοά ἤοπι ᾿ιἴ8 ρᾶγθηΐβ, Ψ1}} ρόββθ 58 8300}) ἃ ἀ]ΒρΟ51]- 
(ἰοη οὗ πγϊηά 88 πον ἴγτο) ψ οπὶ ἢ6 88 ἀογινρα ἢἷ5 
μιγῖἢ, δῃά νι ψγῆοπι 6 ἢδ8 ββοοϊαίθα,. ἤάρρθῃ .(ἴο 
Ροβ8655. [Πδθοότζη οὔ [βυ8θ 1168, 6 ψ1}} νου 140]8 ; 
1 οὗ 268, Β6 Ψ1} Ἔχρϑοῖ {1 Μεθϑίδϊι ἴο ἄρρϑᾶγ ψ ἢ 
Τοραὶ ροιαρ, ἴῃ ογάδγ ἴο οομάπυς [6 ἀνουγοά ρΡϑορία 
ἰὼ {6 ἐεἰϊο!γ, τσἢθθ, δηα ἢοπηουγβ οὐὗἨ {18 1108. 
ἼΒοβ6 ῥγοϑα!οθϑ, ἢ] Οἢ ἢ6 ἢ88 πῃ ΙΡΘα πὶ ἢ18 
τη 6 Γ ᾶρθ, ΜῈ} Πἰπά6Γ ἢππῇ ἴτοπι ἰαυίηρ 4514 6 ραγιϊα] 
νον 8η6 ἀἸβοογηϊης (ῃ6 ἰτὰἢ. Ηδ ν}}} ἀ68ρ156 ἃ 
ἹΜεβϑίδῃ οὐ μυμῦ ]6 ογρίῃ δη ἰΟΨῚΥ βίδίιοη ; που. 
Ψ11 ἢθ δοκηονιθάρα ἤϊπι ἴο 6 [ἢ6 ςρ]68[141 δπά 
βρισιίυ8] 1, ογὰ οὗ 8}}. (ἡ εῖ8.) Οὐοπιραγα 1 (οσ. 1δ, 

ϑώ,. καὶ --- οὐδεὶς λαμβάνει. 1 Δῖιρ6, Εοβϑημ., δυά 
Καυϊΐποοὶ. ἤᾶνο. ΣΙ ΆΓΠΥ ταηάογοα καὶ ἑαγποη, από ψοΐ. 

- 

Ὁ Τὸ τλ6 ραββαρεθ οἰϊοὰ ὃγ Ῥγεϊδιεἶη, 1 δὰὰ ΖΈΟΝ]. ἂρ ϑίοῦ. 
Βεγο). ἘΠῚ, 88, τὸ γὰρ βρότειον, σπερμ᾽ ἐφημέρια φρόνει. ᾿ 
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Τῇδ οὐδεὶς τπηυδέ θ6 ἰΔΚοη ψ ἢ [πη ατίοη, ἀσποίίηρ' 
ὕω ογ΄ ποπθ. ϑαςῇ ἤγρογθο 68 8Γ6 οἰοβεὶν σοηπεοίθα 
ΜΠ Βρῃ στουρῃξς ραΐ!οβ, 806 88 πὶ ψοἢ 
Ὀγθδίῃθ5 1 {1118 Ὀδαι1{] ραρϑαρα." 

88. ὁ λαβὼν α. τ. μ. ἐσφράγισεν ὅτι ὁ Θεὸς ἀληθὴς 
ἐστιν, 1. 6. 6 ψ ῆηο δάπι5 (18 ἀοοίγηα δίῃ ἘΠΘΓΘΌΥ 
αἰ(εϑἰ64, δηὰ ἀοί αἰίοϑί, (Π6 νογαοϊϊγ᾽ οὗ σά. Εοσγ 
6 υπάογίακοϑ {Π6 ῥτοίδββίση οὗ (γι 88 ἀοοίγης, θ6- 
σαῖι86 6 {Π|0Κ8 1 ῥγοσοθ θά ἔοπι σά, «πὰ πιιιβῖ, 
{πογοίογσο, 6 ἔγῃ8. Ὑγθίβίειῃ (ἢι8 ῬδΓΔΡὮΏΓΑΒαΒ: 
“« Αρποβοῖῖ Πδυπὶ νογᾶσθπΠ) 6586, οἴ 4180 Ρ6 Γ᾽ Ργορἢῃθίαϑ 
ἐρλδο δεν Ὀγαϑί 1556.) Τη6 νοτγὰ σφραγίς 15. νοῖ- 
8] ἴτοτι σφράττω (σορπαῖα ὙΠ φράττω) ἰο ἢ] τ, 

8ηα ἀδηοία8 Ῥγοροῦὶν ἃ ρίθςα οὗ ψὰχ οὔ (88 ἴῃ ἴῃ 6. 
6880) οἰαγ, ΟΥ ΟἾΕΓ ΕΞ πηδίογι8] νν οἢ ἢ485 ΠΠοα 
ὉΡ ἃ σογίαίη σαν οὗ βοῆηθ οἵἢογ βιιβίδῃηδο, δῃη4 ἢ 8 
1ΠΊΡΓΘΒΒΘΑ ἔτοιῃ [ἃ ἃ σογγοϑροηάθηϊ ἥογησι. Ἡρηςθα Ιἢ 
ΒΙρὨϊ 68 δῇ ἱπηργ 658, ΟΥἩ ῬΡίθοθ οὗἩ ψὰχ 80 8θα]θά, ἃ δϑαΐ, 
δΔηἀ 5οπιοί!πη68 {Π6 1ηϑἰγυηθηΐς ἢ νοῦ (Π6 ἴτἢ- 
ῬΓΘΒΒΙΟἢ 8 τπηδάθ6, ἱ. 6. (Π6 δὲ σίέμηι,  Μ ὨΙΟἢ νὰ 
1504} αἰίδοῃοα ἰο ἃ γἵηρ. 80 ϑιγδοῖ 49, 11. (εἰϊ6ἀ 
ὈΥ Κυϊη.) καὶ αὐτως ὡς σῷραγίς" ἐπὶ δεξιὰς χειρὸς. 
ϑοΠο]. οἡ δορῇ. Εἰοοῖγ. 1926. σφραγίδα πατρὸς" δακ- 
τύλιν. δβγοῆ. σφραγίδες" αἱ ἐπὶ τών δακτυλίων.᾽ 
Το {Π686 δχδηρίεβ 1 δἀὰ [08π. Οτγ. 961. ν». τὴν 
γνωμὴν ἐπεσφράγισατος. Μᾶχ. Ἴγτ. 155. 10, 1, 2. 
ἐπισφραγίδηται ὁ λογισμὸς τῇ ἐμπειρίᾳ. ῬτοςΟρΡ. 804, 
88. τοῦ αὐτοκρώτορος τὸ ἔργον ἐπισῷραγίσαντες. Με- 

Ἐ Μασ δη οἰΐδβ 85 ἜἘχϑιηρ]68 Οὗ (ἢ ΐ58 ἰάΐοῃ;, ον. Ατί. Ῥ. νϑγ. 460. 
ὩΟἢ 51 ᾳφαὶ [ΟἸ]6 γα ουτοῖ. δὶ ουγεῖ αιΐδ ορεῖ ἔεσγε, ἃς. 9206. Αηΐ. 
Ῥ. δ7 δ. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι πάντες τὸν ἸΙωνάθην κατέλιπον" ὀλίγοι 
δὲ τίνες --- ὑπέμειναν, διο,. 1 δῇήὰ τμαὶϊ ἴῃ ΤὨυογα 65 οὐδένα χρόνον 
18 ἔγδαΌΘὨΓΙΥ δὰ [ῸΓΣ α σεῦν ὁδοτέ ἐΐπι6. 

““ Ἴ 8 μΡα8Β58ρῸ (οὔϑαγνθ ΟδῃρὈ6}}} 18 ἃ δίσοῃρ ονίάδησος {πὶ (ἢς 
ψοτβ οὗ ϑοσρίυσγε οὐρχῆϊ ποῖ ἴο Ὀ6 τόσο σα  ἰν ἰηίιεγργείθα ἴδῃ 
ΟΥ̓ ΏΔΓΥ 581}]6 οὗ ἀϊαϊοραθ, νυν βογοὶῃ δυιοἷι ὨγροσΌΟ]69 88 αὐὐ ῸΓ πιαπὺ 
δηά ποπε Ὁ ἤει, τὸ ψυΐία απ] αν. 

Ί1 Τῃπεδίυάεοηϊ νν}}} οΌβογνα {Π δι {}}18 ἷ8 ἃ ἀἸτϊηι(ἷνο οὗ εἰσπεηι (]. 6. 
αυδοὶ εἰρηὶίίωπι.) ον σοτηο8 ἥΠοτ ἴἰε Νοσίθογῃ νοσῦβ Ζείρθῃ, 
ἀδκοη, ἀεροη, οορῃαῖα νυν ἢ αν. δείκ -- εἰν ἐο πιατς. Ἐτοπὶ ἴα β8ῃχ6 
ΒΟ ῸΘ ΤὩΔΥ 6 ἐἰεγίνοα (᾿ς Βο)]ιει νη Ζέσῳ, ἰο πιατκ, 'Γπα Ηρδτγ. 
ΓΩΠῚΠ δεαΐ ργομουν ἀδηοίοθ ἢ ᾿υγὸ ἴΠΔη ἃ Καβέοπὶπῷ (τηαϊεσῖα}}.᾽ 
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πὰπα, Η!5ὲ δρ. Οορ. Ηἰβι. Βυ8..171: ἐπισφράγισαντες 
τὸ νουνεχὲς, ΔΡρΓΙοΟνΙηρ 8 ῥγιάσποο, οοπιργοδαηέσϑ ; 
ψ Ὠοδ, ἤονθνοσ, βάνουτϑ Οὗ [,διπηἰϑ. Τα ψοσγά 
ΓγΘαΌΘΠΕΥ ΟσΟΙΓΒ 4150 ἰῃ Αγιβι 68, 48, [Ὁσ ἰῃηβϑίδῃςο, 
8, 624. ἐπίκυροι -- καί ἐπισφραγίϑεται ὅτι, κ. τ. δ. 
Απαὰ 88 [δβιϊπηοηΐθβ οὗ οοηίταςῖβ, ΟΥ ΟἾΠΟΓ ἐηράβο- 
Ἰηθηΐϑ, ΨΕΓῈ σοηῇγηοα δγ {πΠ6 δή ἀϊίοη οὔ 868], ΔΎ. 
οοπῆγιηδίοη οὗ ἰγα ἢ γνα8 οδ]]6 ἃ σφραγίς; δά, 88 Ὀγ' 
[ἢ6 πηροϑί[οη οἵ ἃ 568] δὴν {{]|Πρ' 15 ΤΟ ἀογθα μη- 
δειδρεοίοα οἵ ἴταυα, ἤγῃ, δηὰ οδγίαϊη, {Π ΓΘ Ο ΓΘ 
σῴραγίξϑειν σΔτη8 ἴο πΊδ8 (ΟΠΓ͵ηι, ἃ8 ἤθγο, δηὰ Ερῃ. 
1, 18. 2 ον. 1, 22. ϑδρ. 2, ὅ. ὅτι κατεσφραγίσθη, 
καὶ οὐδεὶς ἀναστρέφει. δ66 οι. 4, 4. εἰς σφαγίδα, 
2 ν εοηβυπιαξίοη. Ἡοτα, ἰποτοΐογα, 1 ἀθηοίαϑ “" δι ἢ 
βοαϊθὰ δηά δ(ἰζθϑίθα [18 ὑθ] θῇ ἴῃ {16 νογϑοῖυ οὗ 
σοί." “Ἐρτ (οὔβογτνεβ (ὐὑδιρῦ 611} οὐγ δοοορίδῃοθ 
οἵ (ἀοά᾿ 5 πηδθϑϑᾶρα ΌῪ 18 80η, [ἢτουρἢ 80 ὉΠΒἤΔ ΚΘΗ. 
[λ1:ἢ, νουςῇθ8 οἢ οὐγ ρᾶτί {πΠ6 (Δ ΠῚ] η658 οἵ Οοα, 
δηα τῃ6 ἰγυτἢ οὗὨἉ ἢ8 ὈΓΟΠΊ1568. 

84, οὐ γὰρ ἐκ μέτραυ δίδωσιν ὃ Θεὸς τὸ πνεῦμα. ΒΥ 
ἐκ μέτρου 15 τηρδηΐ δραγἱηρῖν, δια τοϑιγ οί, 88 ἰοοά 
δΔηα αὐ Κ 8 ἀδαϊξ οιἱ ἴο ἃ Ὀεβίεροα οἰΐγ, ἄς. 
ΘΙ] τ ἘΧΡΓΟΒΒΙΟἢ8 ἵγοῦ {Π6 1,Δ(1η δηα τεοκ (]45-. 
5164] ἩΓΠΘΓΒ ΔΓ ργοάἀυσοα Ὀγ Βδρηοὶ δηά Ὑ οἰβίβιῃ, 
8 πε] ἔγοπι [Π6 ΕΔΌΙ ἶσα] νεογβ ΌῪ ΟὐΑγίντρῃϊ δπὰ 
ϑοποσιίίβοη, ὅ0 {π6 1,δι}ὴ ρῆγαβθ, αὐ ἀἀεπιθηδιηι 
ἐγίδιογο. δυεῖ. (55. 26. τΓιπηοπίιπὶ δὲπθ ηιοπδεγά 
ἀβάϊ:. 4058. Βο6]]. 8, 7. μέτρω τὸ πότον αὐτοῖς διένειμεν. 
ΑρυΪ6). Μεῖί. 4. ογάδιιπη αῇδιϊπι οἱ δἱπθ πιθηβμγά. 
Ἰατριία οϑ. Τῆι {Π6 ΤΑ 8 β8Ὺ (ἢδί ΑὈτγαῆδπι γο-᾿ 
σοϊνοὰ ἢΪ5 ᾿ΠΠογιίδησα τη [6 νοῦ ἃ ἐπ πιοηδεγά, Ὀαπὺὶ 
δοοῦ δἰπὸ πιοηϑδιιγά; δῃὰ {πὶ {6 ΗοἷΪγ ϑρίγιε ἀἱά: 
ηοΐ ἄνν6}1 ἴῃ {Π6 ργορβοίβ, οχοθρί ἡπεηδεγά ψμαάαπι, 
δΔηἃ {ῃδ {Π6 ἰᾶνν Ῥτοιπιυ]ραίοα ἴσοι ἤθηοα 15 οὐ]ν αὐ 
πιοπϑεγαηι. ἘῪ ἴΠ6 πνεῦμα 18 τηθδηΐ (βαγ8. Β οβθηπ.) 
{πΠ6. ἀϊνίης 1ΠΠὰπλϊηαίίοι ᾿πηραγίοα ἴα. [ἢ 6 ῥτγορῇοίβ, 
Δ πού οηἶΐγ. ἀθποίεβ ρογίδοί Κπον]εάρθ, θὰ. 1868 
ἔλου Υ οἵἉ οχργοββίηρ 1 τῇ νογάβ. [10 18 8 ργοίουηα. 
τοιηατὶς οὗ ΕΠ γπλυ5, {Παΐ, Ιη (Γοδίηρ οὗ (ἢ ροτγ. 
οἵ ἰΠ6:50η, {Π6 θαριϊδῖ Βρθᾶκϑ οἱκονομικώς, 8δηα οη-; 
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ἀοαυουγθ ἰο ἄγαν 18. ἤθάγοσα Οὗ ρεδάυδηγ, ὙΠΟΡΘοι 
ἔοτε (οοπείϊπυθ5 6) Ψ6 ανυϑί ποῖ ΠΑΒΕ ΠΥ δηά ᾿ποοη-- 
βἀθγδίευ “σαῖοσ ἢ ὋΡ {πε Ψογάβ οἵ δογιρίᾶγθ, ὑαὲ 
ΕΠ αυΐγα ᾿ηΐο (Π6 1ηΐεηί οὗ [Π6 Βρθάᾶκοσγ δῃῆή 8 ψϑδίς- 
688. οὗ {ΠῸ ἤδδγοιϑ, ΕῸΓ ἰδὰοίοτα ἀο ποί δἰνδγϑβ 
ΒρΘ δ δοσοογάϊηρ ἴο {πε ον 14685, θαυΐ ἔΡΘΩΙΘΏΙΥ. 
δάαρί ποῖ ἀἰβοουγδα (0 (6 σαρϑοϊ (168 Δηἀ ΟΡΙΠΙΟΏ5 
οὗ 86 ψοῖ [ΠΟΥ 86 1ηϑίγυσίηρ, δὸ δὲ. Ῥαυὶ, 
1 (ονυ. 8,1, 2. ““1 οουἱὰ ποῖ Βρεδκ υηΐο γοῦ 88 υῃίο 
ϑρ γί], Ὀυΐς 88 ὑπίο σάτα]. 1 ἢδνο δα γου Ψ.. 
ΤΣ Κ, δηά ποῖ ψ|ϊ τηραὶ." Εογ ἢθ οϑεέώ ποί, ὈΥ͂ 
Γοϑβοη οὗ ἐλοὲν τοϑρα πόδ. (Ε(Ὦγπι.) 

, 88. ὁ πατὴρ ---- ἐν τῷ χειρὶ αὐτο. ΒΥ χεὶρ ἰ8 Προ. 
(ΟΥ α Ηδῦυγαιβϑη) τηθαηΐ ροιῦοῦ. Πάντα τηυδὲ ἤθγο 
Βο γεϑἐγιοέοα ἴο ναί ἔΌστὴ5 (Π6 βυδ]ςοῖ οὐὁἨ 6 ἀ!8- 
ΘΟΌΓΒΘ6, ὩδΙΉΘΙΥ, βρι 8] Κηον]θάρο, δα γε] σίου β 
ἀοοίτη6, 8Δηα οἰοφθθδηςσθ, “ΤΠ (οῦβογνοβ ϑοῃοοίί- 
60) 80116 ῥγορἢοί8 ρδγι οι ΡΥ φΧΟο 6 ἴῃ νβίοῃβ, 
ΒΟΠῚΘ ἴῃ ἀγθδῃ)8, ΒΟΠ16 1 ἰδδο ίηρ, ΟἸΠΘΓΒ ἴῃ σοπιΐοτί». 
ἱηρ,, τοδυκίηρ, ἄς., Ρθυΐ (ἢ γιϑί νγ88 αἰέ ἑη αἰξ." "ἔχει, 
ἱ, 6. ἕξει δλαϊί λαυο.. ᾿ 

,., 86. ὁ πιστεύων εἷς του. [11 18 οὐδετνοα ὈγΥ Βί5Πο0μ 
7600, ἴῃ ἢ15 ὅδοσϑα 11ςογδίυγο, ρΡΡ. 149. 160, ῃδ {π6 
ἰδ ϑ᾽ΐουβ οὗ οὔῖῦ δυΠογῖβθα νϑυβϑίοη “ ἤᾶνθ ηοΐ ΡΓθ- 
βογνρα {Π6 νᾶτγίαἰίοη οὗὁἉ [6 δ ΓπΊ8, ὁ πιστεύων, ὃ ἀπεί- 
θων, τοηἀθγης {Π6 ἴογηθῦ “ Πα {πδ΄ Βα Θνοίῃ," τῃ0 
Ἰδίίον ““ 6 (αι θο νοι οἱ." Τα ναγϊδίϊοη, ἢον- 
δυοῖν, 18 πιοβί 8:ρη1:Ποδηΐ, δηα βῆοι 1, οἢ ἢο δοοσραηΐ, 
Ὅ6 ονοτϊοοκοά; 88 Ὁγ. Ἰ)οδαγι ἀρ ψ6}} οὔβθῦνϑϑ, 
“46 ἰαἴζον ρΏΓΑ86 δχρ]δίηβ {Π 6 ἔργ 6 Γ; δηα βΠ6ν8, 
{πὲ {πὸ (ἢ ἰο ψῃϊο (86 ῥτγοπηῖβα οὗ οἰδγηδὶ [1 18. 
ΔΏΠΈΕΧΟΘΩΑ, 15 8 οἴἶεοίιδὶ ργίποὶρίο οὗ βίῆσργα δῃά ὑῃ-. 
Τοβοσνϑα οδοάϊοποθ." Πα ἀδβοθηάϊηρ; ΒΟΓ16 5. 18 τηᾶρ'». 
ΠΟ ΘΠΓΥ ἀνία] : ἢ6 ΠΟ, ψΙ Π58 Ὠθαγί, δοϊουοίῃ ἴα 
ἐλ ϑοη, 18 αἰγεαάψ ἴῃ ροββϑϑϑίοῃ οἵ οίθγηδὶ {|| : Ὠ6, 
Ψ Πδίανοῦ ΤΥ θ6 ἢΪ5 ουϊναγα ῃγοΐθββίοη, ᾿ πᾶῖθνοῦ 
ἢ18 {ῃϑογοίϊο οἵ πιβίογιοαὶ Ὀ6}16 ἐς το οδοψοίλ ποέ ἐλδ 
ϑοπ, ποῖ ΟὨΪΥ ἀοθ8 ποῖ ροβ8688 σέογηπαΐξ Ἰιἴδ, ἢφ ἀο68. 
Ποῖ ΡΟΒ88685 ΔηΥ ἰὨίηρ᾽ ΜΟΓΙΠΥ ἴο 06 σ4]16ἀ [16 δἱ 8]} ς. 
ΠΟΓ, 80 ΡΘΙΒΙΒΕ Πρ, ΕνΘῚ δῇ ρῶ58688, ἴον Ὦρ 58} ηαξ. 



3Τ. 590ΗΝ, ὉΜΑΡ. 111. ΤΥ. τοῦ 

ανθὴ 566 1 2 Ὀυὲ ἘΠ|18 195 ποῖ ἰΠ6 ποῖ, ΓῸΓ δ8 οίοτμαὶ. 
1πἶπὸ ἰβ {πὸ ῥγοβθηΐ ροβϑβϑδίοῃ οἵ {116 δι 8], 5ο (86: 
Ὁτλίῃ Οὐ Οα ἰ8 ἔπ ργεδοπέ δα μεγηιαπεηέ ἰοὶ οὗ ἐἢθ. 
ἀϊδοθράϊεπί ; 1( αὐϊάεέλ οπα μι." (Βρ. 26Ρδ.). 

ΟΗΑΡ. ΙΓ΄ | ΝΝ 

, Α πιαπὶ  εεέαέϊοη ὁ}, ἐδλο σίογν φῇ Οοά ἔπ ϑαπιατία.. 
Αἴεν {πὸ ρστϑαῖοσ ραγί οὗ ἃ γϑᾶσγ βρθηΐ Ὁγν ΟἨ γίβε 1ῃ. 
᾿ΉΔ Κη ρ ἀἰ8ο1ρ165 ᾿ῃ Φυάσδ, 6 Ρ48868 ἔγοτῃ ([ἤδης 00. 
δ] ρσδέίοη (86 ἀδΓκ τορίοηβ οἵ ϑαιηδγια ν τῇ (16 ὈΘΔΠιΒ' 
οὗ ροβρεὶ ἴσα ἢ. Ηδηςδ ἅγοβο [6 βαγγδίίνα, ν δι 
ΠΟ ἰοἰϊονβ, οὗ ἴ[Π6 πηϊγδουΐουβ σοηνογϑίοῃ οὗ 186 
δα) δΓΙ Δ νοϊηδη, ἔγοπι ν σ᾿ 1---42., 1π ψ Ὠϊσἢ 15 τὲ 
ἀοβογι θεά {Π6 ἸΟΌΓΌΘΥ οὗἉ (γιϑὲ πο (411|66 (Ὠγουρῆ. 
ϑατηδλγα, ΜὨοἢ σάνα ὁσοδβίοη ἴο [Π]15 ΓΘ ΓΚΔΌΪΕ σΟΏ- 
νριβαίίοη, ν. 1---6. Τἤθη (86 σοηνογβδίίοη 1861 
νοῚ. 7-ῶ6. ΕἸΏΔΙΠΥ (Π6 ὄνου ψ Ὠϊοῖῆ βυσοοροαρα ἰΐ, 
97---42. ([διὰρ6.) ΝΕ ; 
Το ῥλαγίδοθεδ ἤθτθ τηθηςοη6 4 ἃτθ βϑυρμροβοά ἰο: 

μάνα θδβϑη οὔ (μ6 ϑαηϊμοάγιη. "Ἑδδῖ βεςοΐ δά, ὕροη 
[Π6 ψῃοα, θθθὴ ψ6}}- τίβηοθγα οὗ Φόοῆη, δηὰ {πούυρῆξ 
ΒΙΡὮΏΪΥ οὗ Ὠἰπι, Θβρβοῖδ!}ν ἃ8 ἢ ἀϊά ποῖ οβ]εςΐ ἰο [πεῖς 
αϑοϑίιο πιουε σαί! οη8, τιϊηυΐ6 σΘΟΓΘΙΏΟΠ65 8Π6 οὐ8- 
ἰρῃ8. Τἤοδβο, {πογοίοσα, μα ποί Ὀθθη ΜῸ6}} ρ]αϑοά 
(0 ἤρφϑγ. οὗ οἢη  ἔδηιθ Ὀαὶπρ ορϑουγοά Ὁγ (Πδὲ οὗ 
1688, πὸ 86ὲ 86 ἰρῃγ Ὀγ {πο ὶγ ἐπϑιιυΐϊοπ5, δηά. 
ἀδβριϑοα {ποὶγ γα! τοη8. Ὑοῖ ΠΟΥ ὨΟΓΘ ΠΟ σρϑὶ 
βοοὰ ν}}} ἰονψαγάβ ΨΦοδ ; 8ϑῖηδθ 6 δὰ ποῖ, 1 18 
(ΠἸβοου 868, βϑραγοαά ἐμοὶγ νίοθβ δηά ΠυΥροογίϑγ. ὙΠΟ 
Ψψ γα, ἐμοσθίογθ, ῃοΐ ΒΟ ΙΤῪ οὐ ἢθασίηρ οὗ “ομη 8 1τ- 
Ργιβοηπηδαΐ, ἐπουρῇ τοῖν βδιἰϑίδοι λοη 88 ἀλη] 56 
ὙὨδη [ΠΟῪ 8ᾶνν [86 Ἰηἤπθηςα δηα τορυςδἰϊοι οὗ «6808 
80 πῃ οἷ Οὐ [Π6 ἰπογθᾶβ6, 88 ἴ0 ργθϑεπῖ }.8ὲ ο8411868 ἔοῦ 
ἔρατ, ἰϑϑί, ὈΥ ἢἷ8 πηδδῆβ8, ἴθδν βου 6 ἀδργινδα οἵ 
811 ογϑαϊε ἀπά δυϊμογιγ. Ηδησθ ἔπθυ ψοτο ᾿ηῆατηρά 
ΜΠ δυσἢ ΘΝΥ δηά ἰιαϊγοα ἰονᾶγβ ἔπι, ἃ8 τη ἀογοά 
1 ργυάδηϊ δηα (8 ἢἰ8 {πὴ ἴοῦ ἀνίηρ ψδ8 ποῖ γε 
ὀρ 6) 2 γῸΡ6" ἴονυ ᾿ϊπὶ ἰο ἔγιβίγδία {ποῖν ἀ6810Ὴ58 ΌὈΥ͂ 
ἠορατιίηρ τηἰ6 ἃ ἀϊδβίδῃξ ρχονίποα κ (4 |1Π|66, ψ ετα 



106 91, 9]0ΗΝ, ΟΗΑΡ. ΙΓ΄ 

(Ποῖγ δυί δου Ὑ τγᾶ8 ΓᾺΓ [688 ἰῃδη ἴῃ ΨΦυάοδα. Τῆς; 
ἴοος οὖν 1,ογὰ νγὰ8 {1 πιοσα σγοδαϊὶν ἰο ἀο, 8βῖησθ Π6 
Αἰτοδάγ δὰ ἰδ! {Π6 ἐοιιμάἀαίίοη οὗ ἢ!8 ἀοοίτιηθ ἰπ. 
Ζ7Ζυάθα, οὐ ψῃο}} ἃ βυρογβίγιιοζαγα ταῖς αἰτζογνναγὰβ 
6 6881} δσγϑοίβα. 

ῷ, οὐκ ἐβάπτιδεν. ΜΒΟΙΝΟΓ οὖν Τ,οτὰ ἢδά ἄοπ6 
{Π18 δοίογο, 186 ἀϊδβρυΐίοά, ἀπ 88 γεῖ υπάσδοϊαθα. Αἱ 

, 81} Ἔνθηΐϑ, 6 πον ἑουῃά (ῃδὲ {Π6 οὔἶϊςα οὗὨ θαρέ!Ζιηρ; 
ςουἱά ποί νοὶ] Β6΄ υπὶϊθα τι (Πδὲ οὗἁὨ ἐοδοπίηρ, δπὰ 
88 [6 ἰδίίοῦ νψγ858 {6 τπογα ἱπηρογίδηϊ (ἔογ, 85 ὟΥ εἷ- 
βίϑ ἢ ΟὔΒΟΓν 8, “" 1ἰ 18 ἔὯΓ 1688 ἴο ΔΠ]] 1816 7 ὈΔΡ(8Π), 
(ἤδη ἰο ῥγϑεδοῖ ἴῃ 6 (ὐοϑρεὶ δηὰ γαρυΐαία {|| δῇαϊγβ οὗ 
(πΠ6 ΟΒυτοἢ), ἢ6 ἐρηβοεετεὰ 1ἢ6 οἷδογ οῇῆςα ἰο ἢ18 
ἀϊβοῖρ]ε8. Ης αἱά οί Ὀᾶρί1Ζα ἐπ οοπ)ωποέϊοπ ιοἱἐδ᾿ 
ἐΐοηι, 1ε81 αἸβαρτθοιηθηῖβ τηὶρς 81156 διηοηρ ἤο56 
ψ 00 Ββοιιϊά ργοίεσ ἐπ6 Ὀαρίδι οὗ {Π6 τηδϑίδε ἴο {δ 
οὔ {Π6 ἀἰδοῖρ!68. δθα.1 (οζ. 1, 12. (Κιμη.)" 

4., ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας. [{ 
Ὑ83 80 [Ὁ πεοΟΘδαΥΨ, ἃ8 Ὀοϊηρ ἃ γ βῃογίθν δηὰα γϑδάϊοσ 
τοῦυίθ. ὅθ6 208. 1. δῶ. ἃρ. είβ. (Κυϊη.) 

ὅ. ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην᾽ 
Συχὰρ. δῖποθ ΟΠ γβὲ (85 Δρρεᾶγβ ἔγοπι νϑγ. 6.) ἰοοὶς 
ὮΡ Π18 αυδγίογβ ἰῃ ἃ οογίδιη ρίας οἡ {Π6 οι 5146 οὗ 
{116 οἰΐγ, δηὰ {6 ἀ]5ς 1068 δηΐογθα 11 (νοῦ. 8.), δηά 
δία γϑῦτγιηρ ἔοπὶ 1ἴ, ἰουηά “Ψ6808 (ΔἸ Κιηρσ νι τῃ6 
δϑαιῃδγιίδη ΨΟΠΊΔη, 1ἴ 185 ῃἰδίη (ἢ εἰς τηυδὲ )6 τοη-. 
ἀοτοὰ |1Κ6 πρὸς, (ἢ8: (ἢ18, ἐοιυαγαδ. ὅ66 Μεαί(ἢ. 1ὅ, 
41. δῃὰ ὅ. ἢ]. [,οχ. 

Σιχὰρ ΟΥ Συχὰρ (88 8 τοδᾶ ἴῃ πιοϑὲ Μδ 5. δηά τὸ - 
οοἰνοα ὈΥ ΜΗ ἔρηχει. (ὐτοβῦβδος, δηὰ Μαί148) 15 
{116 88Π16 ΟΥ̓ 48 ἰῃ8ἴ ὨΙΟἢ 18 σα] ]οἡ ἼΣὉ ἢ ἀδη. 88, 
11. 208. 920, 7. Συχὲμ, οΥ Σίκιμα, αἴογναγά5. Νοαᾶ- 
ΡΟ 18, ΠΟ ἃ ν"]αρα οα]]οὰ Ναρίοβα. Τἢ6 οἷν νγ88 
ϑ(υδἰοα Ὀοίνοοη Μοιπηὶ ΟοεϊΖίῃῃ δηὰ ΕΠ], ἴῃ ἃ ψ6}} 
ψδίογοα ρῥ]αίη. δὲ Ζυάρ. 9, 7.. 908. Αηίΐ. 8, 7, 2. 
11,8.6. Εἶγϑί 1 ψψ85 οδ]]οα 5ι:ςο]Π16η), δον 8, ΠΟ: 

ἘΞ ΤΗΐδ σῆς 6 ΡῬΑΡΑΪΥ ἴο ἀνοϊά ἱσαρογίυπαίς ἱηαυ γε νυ βοί πε" 
6 νγᾶβ {πε Μίοββίδῃ, δηὰ ρμαγγ ἴο ῥγενεηΐ ἴἤοβα μιε)ια ςεβ. τυ ἢ ἢ 
τοὶ παν διίθοη ἀρϑίηϑί πο οσε ραγίδοϊς ἔοσττῃ οὗ ὑαρέϊειπ αἴϊεγ-- 
Ὑναγ 5 ἰηϑίἰτἴει}, 1 ἀηγ δά γεοοϊνοα {1119 1.58 ρογίεοϊ ὑαρέϊδηι ΟΠ, 
Οἰτὶδὲ πὶηιδοῇ, (Θοαάγίάρο.) 
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ἀοαρὲ ΒΥ {πὸ 96 ..8 ἴῃ ἀογίϑίοη, ἀδθηοπϊηδίθα Συχὰρ᾽ 
ϑψολον, ἴπι ΟΥάοσ ἰο βέ!ρπιδί1Ζα {π6 ἀγμπζοηηεθδ5 οἵ [86 
1 Π θ᾽ Δη18 (48 ΓΊρὨτοοί {Π10Κ8}, Ὧἃπὰ ὙΠ ἃ το- 
ἴδγθῃσα ἴο 15. 928, 1.; ΟΥ γαΐῃοσ (45 Ηοἰδηδ 2189. 
Μίϑς. Ρ. 1. Ρ. 141. 15 Οὗ ορ!Π] 00) ἴο 8{ἸρπιϑίΖα {Ποῦ 
ταοίαέγν, ἼὩ ἀδηοίίηρ θοῚἢ ἃ δ Δηὰ δὴ ἑάοί Ἑ ἘΒ6 
{Ππα0 458 10 πιᾶγ, [86 τ86 οὗ ἴΠ6 ᾿ἴδγπι 4068 ποΐ ἱπηρ] γ᾽ 
8ΩΥ σοηΐοπιρῖ Οἡ {Π6 ρεγί οὔ ἢ 6 Ενδηρο]ϊϑι. (Κυϊη.) 

ὅ. πλησίον τοῦ χωρίου, ὃ ἕ. Ἷ. Ἰ. ὙΥ εἰβίο! ἢ σοπηραγαβ 
(ἰς. ἀ6 1, ρρ. 2, ὦ.; τηονθιημΓ--- 650 10 400 Ρᾶςοῖο, Ἰοςΐ8 
10.518, 1η αυ10118 Θογατη, 4.108 ἀΠΠρίτηι8 αιχξ ΔΤ ΙΓΑΙΊΌΣ, 
δάϑιπί νοϑεϊρία. ᾿ ξ | 

6. κεκοπιακὼς, δεὶησ γαέσμοά, Νδυΐοῦ νογῦ8 πανδ᾽ 
οἴϊθη (45 ἢ6γθ) ἃ Ῥάβϑῖνθ 86η88. Μδὸ 2 ὅπ). 17, 2... 
κοπίων καὶ ἐκλελυμένος, ὅς. Μαίίῃ. 11, 4290, ο. [Ιῃ 
{Π6 1ηἰογργοίδιϊοη οὗ οὕτως {Π6γ6 Πα8 θθθὴ πὸ {{{||6᾿ 
αἰ νουβὶον οἵ ορίπίοη. ϑοπλθ γσοηογ 1 ἐλογ 7076, τολογο- 
ῶγε : οἴμοιβ αὐογισαγας : οἴδαῖ8 ἀρϑῖῃ “ αδ ἐξέ δα- 
»εποά. Τδυ5β είϑίθιη οἱΐε8ϑ Ηογ. 2. Οά. 11, 18. 
ΟἿΟΣ πο 80} αἰτᾶἂ ρ͵δίδηο, νϑὶ δος ρίπυ Ἰδοθηΐθβ .δἰς 
ἰοτηθγὸ---ροΐδιη8 ὑπο]. Τῆς ϑομο δὶ οἡ δορῇ. 
Αξ. 1198. Ἔχρίδἱπβ οὕτως αἷς ἔτυχε. δε ΟΥγτ, ΓΒ τυ- 
᾿βοβίοῃῃ, ΕΠ γπα8, ΤΠΘορἢγ]δοί, ατγ. (]ο088. Βρη- 
56] δῃὰ Ῥαι υ8. 1,48{]}Υ, ηοί ἃ ἔδνν (8ηα δηλοηρ [Π6᾽ 
1681, Κυ!Π06]) τοραγά 11 88 ρβοπαϑβίϊς, δηα Κιϊηοεὶ 
ΤΟΙΏΔΓΚ5 (δαί ΠοΟΙΠΙ Πρ 18 ἸΏΟΓΘ 8884] ἴο 8ηγ ροοά 
ψ ταν (ἤδη ἴο 80) οἱ [18 ραγίϊ οἷα ἤθη 80Π|6 ῥ᾿ΓΟ-᾿ 
Ῥοβϑιίοη ἀοποίϊηρ, οσαλιδα Ὧδ5 ργθοθαθα, οί ογ δα- 
»γε55θαἾ, οΥ (48 676) ἱποίμαφα ἴῃ ἃ ρδγίορ]6. ΤῊ]8 
15 ([ δίπι:) ἃ ἰδαγηβα δηά ἱηρθηϊουβ βοϊαζίοῃ : ὃ [ἢ 
068 ποῖ ΟΔΓΓΥ εοπυϊοξϊοη ἴο ΤΩΥ τηὶπα. ΤῸ τοϑογὶ ἰὸ 
Ὀ]οοπα8πὶ ἴῃ βοΐ ἃ 6886, ἀρρθαγβ {Π{{|6 πλογ (ἤδη 8. 
ἀδοθηΐ νἂΥ οἵ βῃι ἢ ]Ἰηρσ ονογ ἴπ6 ἀμπου γ. 1 νου 
ῬΓοροβα ἴο ἰακε ἐκαθέϑετο οὕτως ἴογ οὕτως ἐκαθέϑετο. 
ἴτ 18 οσογίαϊη {Παῖ, πα τΠ6 ψογάβ Ὀθθη 80 ρἰασθά, ἢο 
βοῃοϊαν οουἹὰ ἰᾶνα βίι ] 6 ἃ δὲ {Π6 Θσργθβϑίοῃ : δηά 

Ἐ ΤῊ5 ταὶρηϊ ΡΆΣΕἾΥ Ὀ6 (0 ἀνοϊὰ ἱπηροτίυπδῖα ἱπαυϊγῖεβ τ ποίπεον 
6 γγὰ8 ἴῃ Μεβδίδῃ, δπὰ μαγιγ ἴο ργανεηῖ ἴποβθα ὑτο υαΐσθ8 τυ ἢ 
τὐϊρῖς ἤν αὐίϑεη δραΐηϑί ἴΠ6 τότε ρογίδοϊ ἔοσγπι οὗἉ δαρέΐδπι ἈΡοΓ- 
τναγὰ5. ἰπαιταῖοι!, 1Ε ΔΩ δα χεςοϊνεα (15 1655 μογίεςϊ δαρέΐδηι ἴγοπι 
Ολγὶδέ κἰηιδοῖί, (Ὀοἀατγι 6.) 
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ψὮΥ ϑδουϊὰ 6 ἢοΐ 8:ρροϑὲ ἐμαὶ α τοῦ ΠΠΚ6 ΘΌΓ 
Ἐνδημροίιβι, (ἰορεῖμοῦ ἢ οΟΥΠΟΡ δποῦγ)α}168 δοπι- 
ταϊτοα ἴῃ 8 ἰδησυάςα 80 ἢΠῚ|6 ἔτ] ς ἴο Ὠΐτπι 85 [86 
Οτθοκ,) βου! δᾶνς Δ] 16 ῃ ἱπίο. ἐλ. Απιοηρ οἴδοῦ 
ΒΟΟυ] ΔΓ Ε68 οὐ «Ψ08η8 βιγ16, τδύ, Ῥεῦῆδρβ, δ6 
τϑοκοπρὰ {πᾷξ οὗ βοηγχοεϊπηθ5 [γον ίηρ {16 ψογάβ ουὖΐ 
αὔτδ6 ογάργ ψῃϊοἢ νου ἤᾶνα 6 6η 8485] ρη6α ἰο ἰἢδ6πὶ 
ὮΥ ἃ κι 1] ατοοκ ψτῖοσ. ὙΠ οὕτως Ψ1}} [ἢ 8 ἢᾶνθ 
{Π6 86η86 ἀείηάε, ἐΐθη, ἐδογοίονθ, ἀσοογ αἰπσίν, ὅζα. ἃ8 
ΥΘΙῪ ΓΟαΌΘΠΕΥ ἴῃ {Π6 Ὀ68. ὙνΓιο Γβ. 
θ ρα ἦν ὡσεὶ ἔκτη" ἴ.6. αδομέ 122 ο᾽οἷοοῖς αὐ ποοπ. 

ψ ἤθη ἴπ6 ἢοαΐ 8 ρτοαίαϑί, δῃὰ ψ θη {{|6 αἰ 501 0168. 
ΨΟΓΘ βοὴ (ο ΡῬιοσίγα ἰοοά : ἴον {πὶ (45 Κγρίκα οὗ- 
Β6Γν 68) 85 δοιι [Π6 9618} αὐππθν ΛοαΓ. ἴΏΡ6,. 
ἴοο, {π|η|Κ8 {Πδΐ 7658 βίορμοά (ἢδγθ, Βοΐ οῃ]γ ἴοσ (Π 6 
βδίκο οὗ τοϑί, θυΐ ἃ8 Ὀοίηρ δ ἃ ἢϊ ἀϊηίηρ ρίδςσθ. ΕῸΓΣ 
1η. [π6 Ποῖ σουηΐτεί 68 οὗ ἴῃς Εδ5ῖ, ἰγανθιϊοσα οἢιι86 ἴο. 
(ΔΚ6 {Πρ1ν π|68}8 ὈΥ [Π6 8146 οὗὨ νν6}]18β. [ἢ 1 πϑ γαῖοη 
οὗ {π15, [Δρ6 οἰΐα8 ΡὨΠοβίγ. νι. ΑΡ. ἀριστοποιουμέ- 
νων δὲ αὐτῶν πρὸς πηγῇ ὕδατος, ΜΙ ἤἴδτα ἢ {δ|ηΚ8 τπδῖ 
Ῥῃηορβίγαίυδβ ἢδά {Π||85 ρᾶββᾶρθ [ἢ νἱ 6 ἢ Ψ] ΠΟ ἢ 18 ποῖ 
ΠΏΡτορΑΡΪ6. [Πᾶνα ποιίςθα βανϑγαὶ βιιοἢ ἐπι: 4 10}8,.. 
βοηθ οἵ ψ ῃϊοῖ, 1 πᾶνο ροϊηιθα ουὐἱὖ ἰῃ {Π6 ῥγαϑθηΐ. 
ΨΟΥΚ. 

ἢ. γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας. ΤΠΐ8 ψοιηδη 18 ἴῃ ἴΠ6 
Ὠσχί να γ86 ΟΔ]]6α ἡ γυνὴ Σαμαρεῖτις, “ ΠΙσὮ ἜΧΡΓΟβϑίοα 
Θϑρθοῖδ γ, Ψ1}} ἢοΐ Ῥϑγιηξ ἢ8 ἴο βΒυρροβεα (Πδΐ τηοσο 18 
τηθϑηΐ [Πδῃ ἃ δϑδιηδγιίδη γΟΙΏΔη. Κδιμιει 18 11 Κοὶγ 
(δύ (Π6 ΤΠ Δ] Δη18 οὗἩ ἐῃ6 εν ϑαπηατία, νου! Κὸ 
ἴνο 1η1}]68 ἴοσ ψαίεσ." Τρ ψοιηδὴ δὰ ῥσγοῦδοὶΥ 

4 Ὑῆο οβῆοε οὗἉ ἀγαννίπρ' νγαίεσ, ἰῃ δηοίεηϊ {{π|68, ΟΠ ΘΗ ξ6}} ἴο {Π6 
ΨΟΝΙΘΝ, ἴον ἴδ γμυγροδε (ΠΩ Κ8 ΑἸωγοϊονθη) οἷ δανΐηρ; ἴΠ6 ΤΣ νἃ- 
Ἰωμλῦϊα ἰἰπηα οὗ [6 τποπ, ἰῃ σου γε νἤογα ἴῃς ἐομηίαϊ 8 τεσ ἐδ. 
ἴδηΐ δηὰ (ἢβ δαὶ ἰουθαὰ δὴγ ρτοδὶ ᾿ιδδῖθΌ Τηυ85 τ Παρρεοηρὰ ἴδαϊ 
ἔδυηϊαίηβ ρῥγοβθηϊθὰ ἴπ6 ὑεϑὶ ορρογίιηὙ ἴο {Π 6 γουτἢ οὗ δεεϊηρ δπὰ 
ουεϊναϊηρ δῇ δοαυδίἰηίδηςα ννἱἢ (Π6 τηδίάβηβ. Ηδηςο, ἴοο, ἰξ 
ΟΣ] Ὀ6 ἃ ᾿᾿ο]γ ρίασο οὔ γεβοσῖ [ῸΣ βδι]οῖβ, δηὰ ϑϑειδ ἴο ἢανο ΓΟΑΙΠΥ 
Ὀεδ 80, ἱηβοσῃυοῖ (παῖ ΑἸπιείονθη δηὰ ϑοποείίεη (δἰ ἰπδὲ τΠ8 
ΨοιϊηΔη ΠΕ τηρῃϊοηοὰ 88 οὗ {ῃπαΐ ἀοβουριίοη ; δηᾶ (8 ((ὮΦΥῪ 
{Π 100} τὰᾶν δεοοιηῖ ἴον (ἢ6 νοηάοῦ δηὰ ἱπαϊρσηδίΐοη ἐχργεβϑβο ΟΥ̓ 
τῆς ἀϊδείρΙεβ δἵ δεοϊηρ οὐῦγ ἴωογὰ σοηνεγβίηρ νυ (6 ττοϑη. Βιιΐ 
{μι9 ΘΕ6}8 ΥΟΤΥ τἱμοογίδίη, ηοὶ ἴα 8ΔΥ ἱπιργοθαῦ!α. 
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ὍΟΠῚ6 ἔγομῃ δ οἤοτη ; ΠΟΙ βθοίηβ Δ] υδοα ἰο ἴῃ νϑν. 
8. δηα 28, 80. σοτηραγθα ψῃ ἢ νογι ὅ. (Κυ!η.) 

7. δός μοι πιεῖν, ρῖνα π|6 ἀγηκ. ΤῊ15 πηοάής οὗ οἴη- 
ῬΙογίπρ' (ῃ6 νοΓῸ 88 ἃ πουῃ, 18 υϑοα Ὀγ (ἢ6 θοϑὲ ατθοκ 
ΨΓΙΟΓΒ. ὅ66 Βδρδοεὶ δηἀ 1)6 Ποῦ. Ν᾽ οἰβίδίη οἰΐθβ 
᾿Ηετγοαοί. 4, 172. ἐκ τῆς χειρὸς διδοῖ πιεῖν. ΑτΙΒίορἢ. 
ῬΑς. 49. ἀλλ᾽ εἰσιὼν τῶ κανθάρῳ δώσω πιεῖν. 1 δἀὰ 
᾿ΑΙΒδη. 4. ΡΒ. ἔγχει πιεῖν μοι. ὅ50ρῈ. Εταρ. ποσί. 0. 
᾿ΑΙΒοη. [,. 10. Ρ. 433..οὐκ ἄν πλέον τερψείης ἢ πιεῖν δι- 
δούς. Ευτγρ. (γεο]. δ5ὅ7. ὅπως λήψη πιεῖν. Ἴ θΟΟΥ. 
4ᾳ. 10, ὅϑ. ὁν μελεδαίνει τὸν τὸ πιεῖν ἐγχεῦντα. ΤΠΘΟΟΓ. 
ΩΩ, 6. οὐδ᾽ ἂν τοῦδε πιεῖν ὕδατος σύ γε δοίης. ΑἸ15Ὁ. 
(οης. 806. ἐν ἀσκιδίῳω" φέρων πιεῖν ἅμα τ᾽ ἄρτον. Νοῖῦ 
18 1ῃ158 Ἰάἴοτα πη ηοη ἰο [Π6 1,Αἰὶὴ νυ οτθ. ὙΠῚ8 
Γογθηΐ. Δπαγ. 8, 2. (οἰϊοα ὈγΥ 'ῆεοίβ.) φυοά 1.881 οἱ 
ἄλγεα ὈΠΌΘΓΟ, οὲ αφυδπίστῃ Προγαᾶνὶ, ἀδίθ. 6508 δϑκδὰ 
ΒΕΓ ἔον ἀσῖηῖ, οἴ γ ἴο φυ θη ἢ 18. {Π|γβῖ, ΟΥ ΤΑΙΠΘΣ 
, οἰκονομικῶς (58 γΥγ8 ΕΓ Υηλ.) ἴο σῖγα Π6Γ δὴ ὁρροτγίμη!ν 
οὗ οοηνοσϑίηρ ψΠἢ ἢ, Δηα (ἢιι ἸοΔα ηρ Ἰμ ἴο 1θ- 
᾿Ῥοπίδησο δηἀ γοίοσιηδίίοῃ. 
᾿ς 9, πῶς σὺ Ἰ. -- Σαμαρείτιδος. ΤιΆτηΡΟ πη δΔογβίδη 8 
{Π18 88 ΒΡΟΚΘη βδι βίο ]γ ; 4. ἃ. “σου 26 8 βρύγῃ 
δὲ Δσσδρίηρ Δηγ ὈΘΠηΘΗϊ [ΤΌΤ 18: ον {Πογθξοσο, σδῃ 
"ΟΣ 51. 6 δνϑῇ [ὉΓ 80 8114] ἃ ῬΘΟΉ 88 ἃ [{{{|6 τγαίοῦ ἢ ἢ 
ἼΤΠδί Ψ681.8 νν88 ἃ 1607, 886 δά ΤοἸ]Θο οα (88 γ8 Οἢγυ- 
ϑοδίοῃ,) ἴγοπλ ἢ18 ἀγθϑ8 δηαὰ αϊδίθοῖ. ΕῸΓ (οὔῦβοσνθϑ 
ΤΡ 6,) ἴπ6 Ερμαβίδη ἀϊαϊθοῖ αἰΠδγοα ἔγοι (ηδὲ οὗ 
ἰῇ τοϑί οἵ [3.86] (866 0. 12, 6.) 85 {πΠ6 Ο4}|68ῃ 
Διὰ ἤοιῃ {Π6 γοβδί οὔ 1 πδϑκα Ξ "" 

9. οὐ γὰρ συγχρώνται ᾿Ϊουδαῖοι ΣξΣαμαρείταις. 6856 

ψΟΓαΒ8 ἐ μΑβΟ ἐς Τὴ πὸ {Π8 τ τάνδ ιοὰ δὲ [ἢ6 ΗδεΙΘΏ:8- 
τἰα τοδάθγβ, δηα ἴο ΟΥΥ ἃ γθᾶϑοῃ ἔοῦ 1Π6 νοι Δ ἢ Β 
τοῖαβαὶ. ὙΠ νογά συγχράομαι, ΕἸ ΒΉΙΗΕΕ ἴο 86 {Π6 
ἀν λολοεμὸ (σὺν,) οΥ βϑιϑβίδῃοβς. οἵ ΔΗΥ͂ οὔθ ἴῃ 8ΗΥ 
ψΌγΚ, δηα, ἔγουν ἴπ6 δα] υησί, ἔο ἢο]α ἔδιμ !δν ᾿ηΐοι- 
σοῦ ἢ. ΤῊ18 ψογὰ ΟσΟΌΓΒ Τῇ ὯΟ ΟἾἾΠΘΓ Ρᾶ58Α Ὁ 

᾿ς οὗ ΒοΓΙΡίυΓΕ : ΠΟΙ 18 1 [τεαυθηΐ ἴῃ {πΠ6 (]αβϑῖσδὶ ττι- 
0185. ὟΥ εἰβίοίη οἰΐθβ Ροϊγὶν, 1, 290. Α τῆογε δρροβίίθ 
Ρᾶ538868 18 ο[64 ΌΥ Κυϊηοεϊῖ, ἔτοπι Ατγίδη. Ῥαγδρῇ. ρΡ. 
1δυ. συνεχρήσαντο δι’ αὐτω καὶ ἀπὸ Μ. τίνες, ΘΟΠΊΠΙ6Υ.- 
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εὗμπι παδοδαηΐί. 6 τὰ ποῖ, ἢονδνοσ, ἰο υπάογϑίδηά 
{πὲ {ποτα ψγὰ8 πὸ οοπιπιμηὶσαίϊοπ Ὀοίνθοη τἢ6 ΖψΦ6ν}8 
δΔηα ϑεαμπηδγιίδηϑ, Ψ Ισἢ ἴτομ [ἢ 6 διτυδί!οη οὗ ϑαιηδγίδ, 
νυ ἢ σοβρϑοῖ ἴὸ Φπἀ8ρα δπα (Ὑ81|1166, ψου]ὰ πᾶν Ὀδοη 
Δι ροβ81016. ΑἸ! υπαᾶνοϊάαθὶα σοιαπηοῦοθ, διις ἢ 88 
θαγίηρ' Δηα. 56] ρ πδοθββαγίθβϑ, (οὶ ᾿πάθοά τγὰβ 
σοηϑιάογοά ἰανν ἃ] ὄνθη τονναγ8 ἴῃ6 (ὐθη.1168,) ψ»ὰ8 
Ρογηπ 64 ; θαὁ ποίπίηρ {ἰπ)ὲ Δρργοδομδά ἰο ἃ οἷοβοσ 
ΠΟΙ ΠλΠ]σϑίίοη, βο ἢ 848 σομίοθγγιηρ ΟΥΓ Γϑοθινηρ; 
 οηοῆ!ϊβ, δηά ἰογημηρ ἔΓΙ ΘΠ 8810." 

ἈΞΤΠΘ Ῥμαγίϑθαβ τνοῦα, ἴῃ πεῖς ἰγαάὶ τ οη8, Ὡἷοα αἰ.  ρι ΒΘ ΓΒ. 
«Βιυγίηρ δηὰ βεϊϊϊησ νι [πε ϑαηλαΥ ἴδῃ 9 νγ85 μεγτηϊ ἰεὦ, Ὀεσδυιθ6 {πδῖ 
Ὅ83 ΠΟΠβἰἀογοὰ ἃ8 8η ἰῃίεγοοιγδα τ ΓΕ Ϊν οὗ ἰηἰογαϑῖ ΟΓΥ ΘΟΩΝΘΏΪΘΠΟΥ : 
θοττοννηρ δηὰ Ἰεμάϊηρ,, τηυοἢ τηΟΓα βϑἰκίηρ οὐ δοοορίβ᾽ ΔῺΥ ἔλτουγ, 
νγὰ8 ὑγο 16, Ὀδοδιιδα [πὶ νν88 τεραγάθαὰ 45 δὴ ἰηϊογοουγβθα οὗ 
ἐγ ομάδῃ!ρ, νοῦ πον (πουρῆς ἐοο ᾿πρίου ἴο τηαϊηίδί πη νυ ἢ ἰποδα 
ὉΠ Ο. ἴμ6γ Ἰοοκοὰ ὕροη 85 ἴμ6 δῃηδθηΐοϑ οὗ ἀοὰ. ((επιρῦθεϊ!,) 

ΤΗδ. οαυδε5 οὗὨ {μὲ τεοϊρίοςδὶ πδιγοὰ τεῦ ηυμλθγουδ; δη {πεὶγ 
ογἱ βίη δηὰ Ἵχίθηϊ αγὰ ἴῃ ἀείαἰ ἰδὰ ὮΥ [δρε δηὰ Κυϊηοεϊ, 
“ὙΠ6 ϑαδιπαγίίδηθ ΕΓῈ αἀεβοοεπάδά ἔγοιλ ἴπε γεηπαηΐς οὗ [ἢ 

Ἰδγαθ 65 ἢοῖ σαγγίεα αὐνὰν ἰηΐο οδρίϊνγ, Δηα αἴξζεγνναγαβ ἰηἰογηϊχοα 
τῇ Οδη 168 ἔγοτ ἴΠ6 πεὶρῃθουτὶπρ ραγῖϑ οὗ ἀβδογτγία, θδϑρεοίδ γ {ἢ} 6 
Οὐκ, ννῆο δὰ οοπλα ἴο οοἰοπὶζα δηὰ ΤΟσΟΌΡΥ (6 ναοδηίΐ δἰ τι4(101}5 
οὗ ἴΠ6 οσίηοῦ ἱῃμαυϊϊβηῖθ. [ἢ (8 ἢδνν ΘΟΙΟΩΥ ἰἀοἰαδίγΓυ ννα8 ἰηΐγο- 
ἀυοοά δηαὰ ρμεγιϊτεὰ ἔγου 16 ΝΕΣῪ γϑοῖ; γεῖ 50 88 ἴο Ἡυουϑῃρ 96- 
Πονδῇ ἴῃ οοπϊυποιίοη ἢ (6 δ] ροΐίβ. (ἃ Κίηρβ, 17, 29.) 
θη αἴϊεγνυναγάβ Ογγιϑ ρογιη (εὐ [6 Ψ}εὐγ8 (0 γεΐϊυ τη ἔγοπ οδρῖϊ- 
ὙἹ δηὰ γοῦυ]ὰ {πεν ἴδῃ] 6, [ἢ 6 ϑδαιηδγιἴβη8, ννῇ0 τυϊϑῃεαὰ ἴο ἔογῃ, 
8 υπηίΐοη ἴῃ σε]ϊρίοιι8 πιδίζετβ ννῖἢ (ἢ8 9608, τεηυεβίοἀ (Πδϊ (ἢ 6 
(6106 τιΐρ ἢ Ὀ6 εγθοϊοὰ δἵ {86 δοτητοη ἰδθουν δηὰ Ἔχρθῆθα οὗ Ὀοτἢ 
παϊίουθ. Βαϊ Ζογοῦαῦεὶ, δῃὰ ἰἢς οὐοσ “726 νυν 8} τυ 6 γ8, σοϊδοί οὶ 
(πεῖν γοαυοϑῖ, υγρίηρ, ἰπΠαὶ Ογτγυ8 δα οοτηπεἀ (6 ννοῦκ ἴο ἑΐδιε 
οπῖἶψ, απὰ δὰ Ἵοδαγρεὰ (ἢ 6 ρονογῃογὰ οὐὁὨ ϑδαῃγαγία ἴο θερ ἀννᾶγ ἔγοῃι 
(06 ρίαος, αθὰ ΟὨΪῪ δβ5:8ῖ (ἢ Ψενν8 ουΐ οὗ {πε ρυ Ὁ]. σενθῆυθβ οὔ {Π6 
Ῥιονίηςε, - ΤΠΘ ϑαιηδγίίδηβ, ἤόννενεσ (βαϊὰ {Π6 7}, 6 γα δἱ ᾿ἰθεγῖγ ἴο 
“οογϑδὶρ ἴΠ6ΓΟ, δίηοα [Π6 ἰδ ρ]6 δι ὕξδη ἐγεοίϊθα ἴογ ἴἢ6 τνοσβῇ!ρ οὗ 
ἴΠ6 ϑυρχεπια Βαοΐηρ ὉΥ 4}} {μ6 υπλη τδοθ. ὅ6ο Ἐάν. 4, ὁ. ..08. ΑὨΐ. 
11,4. Ὑεη (ἢ6 δαιηαγιίϑηβ ἢβα γεσοῖν δα (ἰϊ8 γεριυ786 ἔγοτη ἴδε 2εῖν8, 
1Π 6 Υ ἔθ! τηυοἢ ἔογι 6, δηὰ ἰαἰὰ νναίξ ἴογ γενθηρα, {Π6Ὺ οπάθανουτεοα 
ἐο οὐδϑίγυοίς (ἢ Γεδίογαϊοη οὗ ἴῃ ἰδηρ[6, δῃὰ ἴἢ 6 ἰοῦ 886 δῃὰ ργοϑ- 
ΡΟΓ οὗὨ 16 πονν δενν ϑἢ δίδίθ, ὈΥ ναγίοιιδ τηοϊῃυάθ. ὅθε ἔβαγ. δηά 
.΄οθ. Αηΐ. 7υδὲ Γείεγγεὰ ἴο. Ηρηοο ογί ἰμδῖθα 4 τηυζδὶ μαϊγοὰ θ6- 
ἔνερη ἴἢ6 ἠβιίοηβ, τυ ἢ πδὰ Ὀδθη δῇθγννδι 8 κερί υρ δηὰ ἱπογεδβοὰ 
ὃγ της τετοῖι οὔ Μαπαβϑϑδῇ, δηὰ ἴδε εγοοϊΐοη οὗ ἴδε ἰθηρ!α οἡ Μουηῖ 
Οεγζίη, Εον Μαῃδϑϑῇ, ἃ Ὀγοίδποσ οἵ 7δάάιι5 (6 Ηἰρῇ Ῥιϊαϑδῖ, δὰ, 
᾿ΘΟΠΙΓΒΙΥ ἴο {16 ἰαννθ δη ουϑίοιηβ οὗὨ [Π6 ῃδίίοη, ἰδίῃ ἰῇ πηδγγίδρθ 
1Ππ6 ἀδυρ ἴον οὗἩἨ ϑ4ῃ θα}, ἰἢς ΗΕ ]ῈΡ οὗ ϑαιρδγία (Ν ἢ. 18, 23 864.) 
Δηά πῆδη ἴῃ. 75 ενν8, ἰἠἀρηδηὶ αἵ. (15, πὰ οτἀξιοά (παΐ πα βῆυιν}4 
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10. εἰ ἤδεις τὴν δωρεὰν. τοῦ Θεοῦ ---- ϑῶν. ΒΥ. τὴν 
δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, Β6Ζα, Ρἰβοδίογ, ἀπά ΟἴΠΟ᾽8 υπάογ- 
δίοοα (Ἰτῖϑῖ πἰη861ξ, Βυΐ Τλιρα ἢδ5 {ΓΌΪΥ ὈὈβεογνοά, 
«αἱ {Ππ6 Μεβϑβϑιδῇ 18 ηὸ Ψ] ΘΓ 686 σα] δα ὈΥ {Π18 Πᾶπη6 
αὐοοίωέείμ ; δηὰ 1 {18 6γα δά πιο, [Π6. ψοτα 5 [ο]- 

αἴνογοθ ΠΕΣ 858 Δ} 8] 16, ΟΥ Ὧ0 Ἰοῃρθῦ Ἀρργοδοὶ ἴο ἴΐι α]ίαγ δηὰ {116 
δδογοα ἰηϑιϊ τυ] οη8, πὲ ἤδα ἴο ἢϊ8 [αἰ Ποῦ  η-ἰανν, ἃ Ηἰρἢ Ῥγϊδθβῖ, νἢο 
δἰἰοπαῖθ Δ ΩΥ ἤσγουτα ἴἢ6 τοὶ ρου 8 ννοῦβῃ! Ὁ οὗἩ ἴῃς 768, δὰ Ὀγ ν᾽ ἢϑ 
δηα ῥσογη δε ἀγὸνν οὐὸγ ροδϊς ΠυΌΕ18, απ ὄνθη βοῖηα οὗ πε Ῥγίοβῖϑ, 
ἴο {πὸ ϑαῃ)δγιίδῃ ραγίγ. Βυῖ πονν (δῖ 1ῃ6 τεπρ]6. νγ88 δγοοῖϊθα οα 
Μουηῖ (σεσγί Ζίπη, 581}}} ργεαῖοσ σοηΐϊθη( 8 ἅγοβα θείννθθη (ἢ6 70 νγ8 
Δη ϑαδιῃδγίίδηβ σοῃοου πἰηρ (6 ρίασο οὗ αἰυΐπο ιυογελὲρ. Ἐογ ἴἢ6 
ϑατηδυϊτΔη5 εἰοηϊοα Πδἴ ἴη6 βδογοα σὶΐεβ αἵ ὡεγιβαίεηι 6γ6 ρυγα δηὰ 
οἵἁ αἰνίπε ογαϊημδίίοη : ὃυ( οἵ ἴῃς ἰδ ρ]ε οἡ ομπὲ Οετὶζὶπι {πο Ὺ 
αἰ γιβο (Πα 1ἰ ννᾶ5 ΠΟΙγ, Ἰερὶτπ,αῖο, δηὰ βαῃοιοηδά ΌὈγ΄ (Πα ργθδθησο 
οὔτ θεἰΐγ. ΤΠ ϑαπηδγιίδηϑ, ππηόγθονεῦ, οἡΪγ γεοεϊνοὰ (ἢ6 ὈοοΚΑ οὗ 
Μοβεθ. Τῆια τοϑὲ οἵ ἴἢθ βδογεὰ Ὀσοΐ8 (βδίπος ἔπ νἱηὐϊοαίοὰ (6 
Θινίπα ἡ σβ ἢ! ρ δἵ «}6γιι5} 16 }}} {8 6Ὺ Γεϊδοίοα, 85 4160 {π ννῆοϊα Ὀοαν 
οὗ {πὸ τγαάϊἰοηβ, Κεοερίηρ; βο]εῖγ ἐο {πε ἰείίεγ. ὅθε ἴδ ποία οἢ 
Μαί(. 10, 5. ἘΓΤΟΩΣ ἴπ686 οαυ.368 ἴΠ6 796 0.5 ογα Ἰηθατηδὰ ἰο ἴδ 
Σηοϑῖ ΓΑΠΟΟΓΟΙΒ Ὠαίγοι τονναγϑ [8 σῖναὶ ΠδΙΊΟΩ ; ᾿ηβοχιοὶ ἰῃαΐ ἴο 
ΤΩΔῺΥ οὗὉὨ (Ππδτ ἴα ϑϑι ΔΓ 88 ἡ γ ΟὐὈ)εοίδ οὗ ρτϑδίοσ ἀείεβίδιοη 
(Π δὴ Ἔνθ ἴη6 Θδης|69. (566 ἔλι|κε 10, 38.) Ἠρησςο ϑἰγδοὴ 50, 9ὅ. 
ἀΠΙ ΚΘ (ἤθη “΄ ποῖ ννογίῃγ (6 πδῆλα οὗ ἃ ρεορὶβ.᾽ Οοιαραῖε Ὠευῖ. 
84, 4]. [ἴτ 19 πο νοηόογ, ἤθη, ἰἢδι ἴἤθγ ϑηουὰ ἢδανο ὈδΘὴ βυοῖ ἃ 
ςσοπβίδηϊ σεοϊργοοδίίοη οὗ 1η)υγῖθ8 δηὰ σαι 168 ἃ8 μα δβεγνε ἰὸ 
Κορ ὉΡ 8ἃ ρεγρείυλὶ Ἴχαβϑρεγβαίίυη Ρεΐϊψεθ (ἢ6 ἴννο πδίΐοῃβ. ΤΠ 

᾿ Δ], Πονγονοῦ, ννὰ8 ποῖ 81} οἡ (Π6 υἱ46 οὗ ἴΠ6 ὕϑννβ: ἔογ (88 τῦ 
Ἰθασι ἥοπὶ Βαγίθηοσα δὲ Εοβομδβοῆδηδ ὦ, ὦ. οἰϊθὰ ὃὉγ ϑοποεῖῖρεη) 
1ῃ6 ϑαδιλαυ δηθ ᾿ηβαγηθα (ἢ18 ΘὨΠΊ ΠΥ ΟΥ̓ ἰΑΚΙΏΡ, ἜΥΘΓῪ Ορρογί Ὁ 
ΟΥ̓ἸΠ) υγῖηρ;, οὐ δἷ ἰεαϑὶ οἰεγίηρ ργονοςαί:οηϑ ἴο, ἱῃ6 ὅενγ8. Τδα ζ0]- 
ἰονίηρ; ἀπθοίοίς ΤΩΔΥ 866 88 δι} θχϑῖηρὶθ. “Ἤδη (ἢ6 ἰἰπη6 οὗ (ἢ 6 
«ὯΝ ΠΊΟΟῚ ὙΥ88 51 αἴ Παηΐ, {πὸ ψδοννβ ἤδὰ ἃ ἄγε Κα ϊδὰ οὐ (ἢ 6 
Ἰρῃσθϑιὶ τηουηϊα!ηϑ ἴο ᾿σψάγῃ ἴἢ0386 γῇ) τνε6 δία οὔ οὗ ἴῃ 6 οχδοῖ (1 16 
οὗ (Πα πον μπίμπι, Ὑαὶ ἀϊὰ (ἢ6 ϑαιῃηδγιίδῃϑ ἀοὐ ὙΥΏΥ, ἱῃ ογεσ 

᾿ δαὶ (ΠΥ τιϊρῆ Ἰεδα ἴΠπ6 76 νν5 ἰηΐο Δῃ δσγογ, (ἤοῪ {ἰπαπηθοῖνεβ, ἀυγίη 
16 πἰρις τἰπ6, Κιπαϊοὰ ἢγθα οὐ (Π6 τῃηοαηϊαίη8. ὙΤΠεοζείοσγα ἴδ 
“1679 σεγα ΟὈἸ με ἴο δοῃὰ οιὖι ἴγυδίυ δηὰ ογράϊϑἷθ ρθιβοῦ8 νν 0 
διιουϊὰ ρῖνε ουἵ τῃ6 {ἴπη6 οὗἉ [Π6 δ ὨΙΟΟΏ, 88 οὔϑεσνεα ὃν ἴῃς 7εγυ- 
886 )}{185ἢ ϑδῃποατη, ΟΥ ἀεβηραὰ ὈΥ ΟΥΟΣ ῬεΕΓΘΟη8 ἴο ψγῇοπὶ παῖ 
οἤῆοθ ννγὰϑ οοτηπλ ἰεἀ." ΤὙδὲ ϑαιηαγίἴδηβ, ἤόύγανεν, “ἰὰ ηοὶ δπίεγίαϊη 
80 τοῦοῖ Ὠαϊγεα ἰοννάγαὰβ {16 “9678, 88 ἴπε Ἰαϊίον ἀϊὰ ἰονναγὰ8 {Ππ ἴογ- 
ΤΩΟΥ : ΟΣ ἀἰά 16 ἀδὴγ ἰονναγάβ (ἤθσὴ ἴἢ 6 ΟΒῆς658 οὗ ἢ) η}γ. 866 
Τλιὶο 9, ὅ3. 10, 82.. Τῆυ5, ὈὉγ ἴπ6 ἴαγη σίνοη ἴο ἴῃ δαπίθηοα 'η νεῖ, 
9. (86 ἔλυϊε ρῥἱδίη!γ ἰΔγ τυ ἢ 1[Π6 7ενγθ. “792ε80.8, μούνενοσ, αἰθγο ασαοι), 
'ὯΔΥ ἀϊδεουπιεηδηοςοά, (ἢἷ8 ὨηϊΓοά, δηὰ 85 ἢ ἀἰά ποῖ Ὠαδίϊδϊθ ἴο οδῖ 
ἩἮΔΐΝ ἰαχ- ρα  ΠΕχΕΓ8, 80 ποτ πον ἀἰά Ἀς ανοϊὰ Ἰηϊογοουγθο ΤΥ 8 Π28- 
Σὐλβ." (ὑδύγρα δοὰ Κιιη06}.). 



114 51. 20ΗΝ, ΟΗΔΡ. ἵν. 

Ἰονίηῃς ψου]ά Ὀο δυϊοϊορίοαὶ, δρα {π6 βρη της πᾶνο 
ἃ {τιριὰ δἷτ 1. δββθηΐ (ῃϑγείογε ἰο αγοίϊιιβ, 1 Ἄτηρθ, 
Ποάαάτιάμο, ΟδρὈ6}}, Βοβθῆπ). δηὰ Κυϊίποεῖ, {πὶ [ἢ 
ἀδηοίο8 ἐλθ ορρογέμηϊίψ, 80 πποχρθοίθαϊν δηά ρτὰ- 
«οἰουδὶν ργεδοηίοα ἴο Ὦδσ, οἵ Κπονίηρ ἰῃ6 Μεββίδι, 
δηά {π6 οὔεσ οὔργδαςσβ δηά βαϊνδίίοῃ τη ὈΥ ἤϊη; ἴῃ 
ὙΠοἢ (8808 [,Δρ6,) 18 σοπιργελπομπάδα ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
βαϊναίίοη, ψ ὨΙΟἢ 15 (Π6 ρὲ οὗ αοά, (ἔοι. 6, 25.) 
Ὀυξ 811 {ῃ6 ππεαπ8 ἴογ οὐίδιηϊησς [ἴ : [ἰτἢ, ῥσοθιῖγ, 
ΟἰΔΓΙγ, δηα ψμδίονοσ δρρογίδίηβ ἴο {γι γα]! ρ] οΏ, 
ὙΠ Πογα 866Π18 (β4γ8 (Δρθ6}},) ἰο Ὀ6 ᾿η:6 πΠάἀ θα ἤοΓΘ, ἃ 
σοπίγταβι Ὀοεΐνθοη [ῃ6 τηυπὶῆἤσρσηςο οὗ οὐ, νὨιοἢ 6χ- 
ἰθηἀ48 ἴο ἰῃοβα οὗ 41] σγοϊρίοῃβ δηά ἀδθηοιηηδί οηβ 
ὉΡοη {Π6 ΘΓ), πὰ (Π6 σοηῃίγαοίοα δβρίγι οὗ τἢδῃ, 
ΠΟ 15 ἱηρδηΐουϑ ἴῃ ἀενιβίηρ ῥγεϊοχίβ [ὉΓ σοηΠηϊηρ; 
{π6 αἰνίπα ΠΙὈΘ ΠΥ ἴο 85 ἔδν ΟΡ] θοῖβ ἃ8 ροββί]θ. Τὸ 
118 ἐγαϊ οὗ βθῃπηθηΐ, {ἢ ργθοθαϊηρ νογάβ πδίαγα ν 
Ἰοαὰ. Τῇ ψομπηδη ᾿δα Ἔχργοβϑοα ἤδθγ δϑίοῃϊβῃτηθηΐ 
ταί ἃ δον σουἹὰ 848. δνθῇ 80 5Π28}} ἃ νου ἃ8 ἃ 
᾿ἀγαυρἕ οὗ νναΐδγ ἴτοιῃ ἃ ϑαπηδγιίδῃ. [6818 [618 Π6Γ, 
{Πα 1886 ἢδΔα σοπδιάογθαὰ τόσα (Π6 θουηίν οἵ τἢ6 
ἈΠΠΙνΟΓΒ81 Ῥαγοηΐ, ἔγοπι ἢ] οἢ ΠΟηΘ τ Ἂχοϊβαθα Ὦγ 
ὙΠ6 ἀιδεϊηοίΐοη οὗ 96», ϑαπγαγιίδη, οὐ ἢοαίῆθῃ, ἰζδη 
ΤΑΑΧΙΠ.8 Γοπη θα 1η (ἢ 6 τη] ρηΥ οὗ πιδη, δηὰ 1} 5116 
ἢαά Κπονη {Ππ6 σΠαγδοίοσ οἵ Ὠΐὰ ψΠοῸ ἰαἰκοαὰ ΗΠ 
ἢθΓ, 816 τηὶρῆς ἤᾶνα δϑκθά β ΟΟ 58} }}γΥγ[, ἃ ΡΝ τήογο 
Τιωροσίδηϊ. 

10. ὕδωρ δών, ἘΒΐγ (μιῖδ, 15 »γορογῖίψ ταϑϑῶϊ ]Ἰνίηρ, 
1. 6. γωκηὶηρ ψαῖοῦ ; 85 ἴῃ οὗ ἐοιπη δι 8 8Π4 γἱν 8. 
1η ΟΡ ΟΒΙΠΟΩ ἰο ἰΠδΐ ΟΥ̓ οἰδίογη8β δηά ν 6115, σ Ιοἢ 18 
ΤΑΟ ΙΟΏ]688, δΔηά {πογοίοτα ἀθδά. ΕῸΣ (οῦβϑεγνοβ Επ- 
ἈΒγπγίι8,) (Π6 [16 οὗἨ νϑίθγ σοῃβιβίβ ἰὴ ἤοντηρ δηᾶ 
ἌΘΘΡΙΠΡ 1 τπηοίοη. 6 1 δι το γβ πανα 5Π0}}8Γ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΉ8, 50 ἢ 458 ἀφια υἷσα, ἤμυϊις υἵυιι5, ἥμπιοη 
οἵυμηι. 'ΓὮ8 αἷϑο (ἢ6 τϑοῖβ δρρ]ιοά ἰο βυιοῖ ναΐογ 
186 οριΠεἰ ἀείῤῥυτος δῃα ἀένναος. Ρ]αΐο ἢΒ8 ἴῃ ἢ15 [,. 
10. 46 Περιθαβ (οοἀ Ὀγ ΒΌΪΚΙΟν,) {Πα γεΐ πιοτα τηϑίδ- 
ῬΒοσίοαὶ ἰογηὶ ἔμψυχον ὕδωρ. Τῃ {18 Ρ] γϑῖοαὶ 8656, 
ἴδ ψφηδῃ αηάἀεγβίοοά ουν Τογά, Βυΐ 6 ον  ἀθμε  Υ 
τηθδηΐ 1{ το 6 ἴάΚοη ἤρσυτγαίνοίν, ἐπα 18, ϑών ἴοΓ ϑωσ-- 
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ποιοῦν, ΚΟΓΓεσἠῖηρ, οτἠϊϊαγαΐίη, το. [ἀτηρὸ οὔβοσνοϑ, 
1πδι ἴῃ {Π6 βαογεὰ ψγ ηρ8, τυαΐεγ" 18 ἃ ΝΘΡῪ ΟΘΟΙΏΠΊΟΠ 
ϑυηιδοί ἰο ἀδηοία 41} 5α] υἴατν δηα οϑ᾽ διαὶ θΘηΘ(Β ᾽ 
(σοπηραΐα .ζ6Γ. 4, 18. 17, 18. Ζαςοῇ. 14, 8.) πᾶγ, πα 
16 (ὐθπΈ1168 4180 σοηβ᾽ ἀθγρα ναῖον 88 ἃ συγηιδοί οὗ 51ρ- 
ἢδὶ θεηοΘΙ͂Β; δηα π6 500]ο1Π8 βοῖὴςβ (ΟἸδβϑϑιοδὶ οἱίδ- 
ΕἸ0η8. ϑδοποοσίίροῃ (00, [48 1Ππ|ὲγαϊαα {818 ἔγοιὴ {Π6᾽ 
ΠδΟϊηὶςα] τ ειϊῖθτθ, δὰ ψὸ2}} οὔδβοσνοθ, {δαὶ {6 
Ῥτγεδο ίηρ οὗ ἰπς (ὐοβροὶ 15 ἐλογούογ δ σοτηραγοά ἴο 
ἐραΐον», Ὀθοδιδα ἰοιπηίαϊηβΒ δῃηά βργίηρβ ΨΈΓΘ ΨΟΓΥ 
ΤΆΓΟ 1π (ἢ6 ΟγΙθηΐδὶ σουηΐγιθβ. Ηρῆσα ἅγοβα {πο86 
σοηίοηίοηβ οσ {{Ἰ6π}, οὗ ψῃϊοἢ ψὸ γοδά, 85 «830 {Π 61 
θοίηρ ἐογεδὰ ὙΠ Τπλ58Υ βίοπμεβ. Ἦμαΐ Ἄοοοὶ δηὰ 
7’ εεὴ ναῖον (σοηςηθι68 Π6,} 15 ἴο Ἰὴδη ἴῃ ἰπ6 ἰογγιά᾽ 
ΖΟΏΘ, {Πα 5ῃοι ἃ (ἢ 6 ψοτγᾷά οὗ οὐ 6 ἴο {8 βο}8 οὗ 
θη. δαςῇ 10 ΘΒρΘΟΙ ΠΥ ννὰ8 1η (Π6 {1π|6 οὗἉἨΧΓὨγΙ80-- 
δ Βοδτοοὶν [6858 1η (παῖ οὗ μέλον, ἤθη {Π6 ὕτόίκδθη 
Δηά ἀ!Πδριαἀδίοα οἰξίοσῃ5 οὗὁ Ῥαγίβάϊοαὶ, δηὰ οἵ Ῥο- 
ὈΙβἢ 8ρογϑι! οη, σοπίδιηρα ΟἾΪΥ ῥυΐτἃ δηἢ σοη- 
δι παίοα ψαΐθσ. ΕΓ γτλι8 ἜΧΡ] δ᾽ 8 {ἢ|18 ὅδωρ ϑών. 
ὈΥ τὸ νάμα τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ. “11 18 50 (Δ|]6ἃ 
(88 ἤποῖν γοηηαγκβ,)} Ὀδοᾶιι86, [{κ νναΐθγ, 1 Ριγροδ 
ΔΎΔΥ {6 Δ] ἢ οὐ βίη, Ἔχ ΙΏΡΊ 5168 [Π6 ἤδπ68 Οὔ ΠΣΌΪΥ 
ΡΔ8810η5, δηἃ ΓΟΙΊΟΥΘ8 [ἢ 6 ἀτγΎΠ688 Δηα ὉΠΓΓυ {ὉΠ 688. 
οὗ 1πῆ66}1{γ. (ΟἸγγυβοβίοῃι, 1. 8, 188. ἢ. Ὄβχρίδὶῃβ 
ὕδωρ ϑών, {πΠ6 στᾶσα οὗ 6 ΗοΪγ ϑρίγιῖ, ψῃ]σἢ (88 γ8 
μοῦ 15 ΠΛ ΓΥ ἀδποιηϊηδίοα ἴῃ σοϑρθοῦ ἴο 118 νδζὶ-' 
Θ118 ΘΏΘΓΡ 68. ΟΥ Οροιδίΐοῃβ. Ηοτο 1 183 ᾿κβηθά υηΐο 
ψαῖοΙ, ἴῃ ΟΥΠΟΥ ΡΙδοθβ, ἴο ἤσγθ. Εογ (σοπίϊη 65 ἢ6, 
ἴῃ ΘΧααί βι (6 } ν ὈΘδυ ΕἸ }} ΡὨΓΑΒΘΟΪΟρΡΎ,) 88 {η6 ναῖογ 
ψ Ὠοὴ ἀοβορθηάβ ἔγομη ἤθάνθῃ ΠΟΙ 8165 δηά νἱν]ῆθβ,. 
δορά (πουρὴ 1 Ὀ6 οὗἩ οπα Κιπά, ορογαίθβ ἴῃ νδγίουϑ 
405, 15. ΒΟ -ΨΠ16 ἴῃ {Π6 1 ἡγ, θυ Ὁ 540]8 ἴῃ (Π6 Ὡδγ- 

ο 61558.5, ὈΠΠ5[.65 1η [Π|6 ΤΟΒ6, 15 Ρυγρία ἢ (ἢ νἱοϊοί, 15 
ϑυγαοί ἴῃ 1Π6 ἢρ, Ὀὰζ ὈΙΈΟΙΣ τη [Π6 νοτηψοοά : 50 8180. 
(ῆ6 ιυὶπο ϑρὶγιέ, σὨιοῖ ἀσβοθηα8 ἔγτομι ἤδδνθῃ, 
ΒΟυΓ8Π658 δηα νἱν!ῆσθα {Π6 βοιὴ, δηᾶ {ἱποιιρῇ οὗὨ οὨδ. 
Κιπά, Ἔχϑγίβ [(8 ρόνοὺ δηὰ οϑσδου ἴῃ νάγῖου8 γε. 
Ουτγ ],οτὰ (οῦβοῦνοβ Κυϊηοοῖ,) 88 δοσιιβίοτηθα ἴτοπὶ 
ἐπίηρβ σούρογθαὶ, ἰο ὀχοϊία {π6 πη 48 οὐ ἢ8 ἤδᾶγοῦβ 

ΝΟΙ,. ΠΙ. ; 
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[ο {Π6 βέυαγ δηὰ Κηον]θρα οὗ [π᾿ ηρ8 βριίγιίυδὶ; δηᾷ, 
ἔτοπι {πϊηρ8 ορνίουϑ ἴο (6 86η868, (48 Π6}415, βοδά, 
νίη69, βϑἴδοερ, ᾿ἰρῃΐ,) ἰο ἀβάυοσς Ἴεορίοιβ βίογε οὗ 
τ Θἰδρῃοτίοαὶ ἀϊσίίοη. [{ 18 σομληοη [ἢ {Π8 5οσιρίυΓοθ 
δηα πὲ ἘΔΡΌΙηΪ σα] τυυϊΐογ, ἴο ΠΚοὴ ππίο τσαέεγ (δὲ 
ΜΙ Οἢ τ γα θϑ δηα 0]65865 {Π6 80118 οὗἩἨ πθῆ. ὅδθ 
7, 88. Ῥτον. 10, 11. δίγ. 1δ, 8. 24, 2]. σψἤσσγο ν]95- 
ἄοπι δηά ἰηβίγυςσίίοη ἀγα οσοπηραγεά ἰο Το απά ἀγὶηἶ. 
566 Βαγηδοῇ 8, 12. δηά {Π6 Πα ὈΡ᾽ησα] ραββϑαρθϑ ἴπ 
1 Ἄτηρο, ϑοποοίίροη δηὰ Γἰριεοοί, οη 1 Κα 10, 25. 
δοπθ Οομηπηθηίδίογβ (88 γ8 Κυϊποαὶ,) ᾿ᾶνα ἱπουρσῃξ 
(πὲ {π18 πηγὴ, ὕἱαοοῦ᾿ 5 τοοίΐ, νγὰ8 ΟὨΪΥ ἃ αἰβίθγῃ Ε]1οα 
ψΊ ἢ ταὶϊη ψαῖοσ. Βυί, ἴτοτι {6 ᾿νοπηδ 8 ΔΏΒΨΟΣΓ 1Π 
ψΟΓ. 11. 1 ἀρρθᾶγβ [δὶ ἱπθτα Μὰ8 [80 ἃ βργίηρ' οὗ 
Ἰἰνίηρς; νναΐϑγ τῇ 1ἰ. - 

11. κύριε ---- ϑών. 88,6 6818 76 5115 κύριε, 81), ἃ ὨΔΙ6 
οὗ δοπουῦς ὃδυΐϊ ψηϊο {Π6 96 γ)}8 864 1ῃ σοχμηπιοῆ 
οοηνογβδίιοη, 8ηΠ ψοῦο ψοηΐ ἴο Δ αΓ688 θνθῇ 83[Γ8}- 
Βδεῖβ. ὅδ66 {Π6 ποία οἡ Μαίῃ. 8, 2. Βυί(ῃ 2, 18. 
δο Μαγγ Μαράδλίϑπο (9 οἢ. Φ0, 15.) δ άγεϑβθβ .6888, 
ψ Ὠοπὶ 8ὴ6 ΓΠουρἢς ν85 {πῸ χαγάθῃογ : 8η4 80 'ῃ θη. 
24., 18. Βοθοοοα δοσοβίβ Ε]16Ζα, ἃ βογνδηΐ οἵ Αδτα- 
ἤδη. (δ 06.) Τἢΐ8 τῇΔΥ θ6 νϑεῪ ἔσιιθ, δυΐ ἀθγο 1ἰ 
ΒΘΘΙΏΒ 0 Ὦανα δθθὴ ἰηίθηάθα ἴἰο δσργθβ8 ργοδὶ 
Ιοϑροοῖ: ἴογ (48 Ευιῆγι 8 ΜΜ6}1 οὔβογνθβ,) {6 
ψοπηδΔη σΟΠ] οί ΓΘ ἴτοπὶ (ῃἢ6 ψογάβ οὗ ἢἰβ δά άγεϑϑ, 
“«1ἔτδου Ὠααάϑὲ Κῆοψη Ψ ΠΟ 11 18, ἅτ. (Πδἱ .68ι.8 ψᾶ8 
80Π16 ΡΟγβοη οὗ σοῃβθαιθηςθ, ἴτοπλ ἡ ἤοπὶ 1 που] θα 
σγοα τ 40]6 ἴο Ὦανε μαά 8 ΟΡ οἵ ψϑίθσγ ργαβθηίβα: 
θ651:468, 586 Πα αθη :πάπορά ἴο ἔδ6] γοβρϑοῖ, ἔτοπιὶ 
{ῃ6 ἀἱσηιῆεα πη] ἀη 688 ἀπ ὰ ΔΆ ΌΙΠΥ οὗ μἰ58 ἀἀΓ688. 

ΒΥ [Π6 ἄντλημα, 15 τηδαηΐ ἃ διοίοέ, βιιοῖ 8ἃ85 ΗΒ δη- 
ψ Οἱ πη [5 Ττανοὶβ, γοίοσγοά τὸ ὉνῪ Καυϊΐηοεὶ, {6115 
18 ἰΠ6 γανθι!οῖβ ὈΥῪ σδγανϑῃβ ΔΓ6 δορυϑίομηρα ἴο 
ΟΔΥΓΥ ΨΊ ἢ {Π θη]. Ν νι (ΑΚ65 1ἴ [ὉΓ 8 γορ6 απά 
δμοκοέ, νν Ἰοἢ τογθ οἰθαυν ἀθηοίαβ {Π6 πιοάο οὗ ἄγαιυ- 
ἡ τυαέον", βϑῖιποα ρεπιρδ δῦ ἢοΐ γεΐ Ἰηνοηίθα. (868 
Βεοκηιδη.) Τῇ ψ6}} (γα ἀγα (014) νγὰ8 ἄδβερ ; δῃὰ 
Τλῖηρο οὔβογναβ, ἰπδῇ 6 ΠΊΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ 1ξ ψοι]α Ὀ6 50, 
ἴτοπι 115 ΒΔ Οη δὲ ἘΠ6 τοοίβ οὗ Μοιηὶ (ἰογίΖίμ. 
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Απά {δαὶ ἰξ 15 δο, 6 Ἰοᾶγῃ ἴγοῃ {ἰΠ6 Τουσγὶϑί8,. νῆο 
16115 ι.8 (ἢδὲ 11 15 25 γαγάβ ἄθθὺρ. δὴβ ἤγβε βῃονοϑά 
νων Οτοίϊιι8,) {ἰπαὶ ἃ ννγὰ8 ποῖ σγϑάιῦ]6 {πδὲ 
“65:15 σοι ρσίνο Ποὺ ψνίοῦ ἔγοιῃ ἐλαξ ννε}}]. δ6 ον 
ῬΙοσΘοθαβ ἴο βαὺ {πὶ 11 15 ποῖ ργοῦδοϊθ ἰῃδὲ 16 οδῃ 
Ρτοσιγα ψαίθι οἐβοιολθνο. (Οτοί.) 

19. μείϑων εἶ. 8Π6 Κπον ποΐ οὗ ΔηγΥ οἴδμοὺ γγ6}} ἴῃ 
(Π6 ποιρῃθουτγῃοοα. )1α 53Π6 ἴδ Ἔσχρϑοΐ (ῃδί «6508 
σου ΟρΘῃ ἃ Πα ΟΠ ὈΥ τηϊγαοὶοὺ (1,4Π1ρΡ6,} σογίδίη]Ὺ 
ποῖ. [ πουϊά δοοθάβ ἴο {π6 ᾿πίογργοίδίοη οὗ στο- 
τ1ὺ9, οβοηη. Κυϊηοοὶ, Τλοιομαγά, δηα οἰδοῖβ, νο 
ἴΆΚα μείξων ἴον τοΐδοῖ", τοῦ σκιϊγμέ ἴῃ Κηον]οάρα οἱ 
{Π6 ν]οΙη1γ, τ τ γαϑρθοί ἴο Πηαίηρ ψαΐογ. - ΓΠ8 [0]- 
Ἰονίηρ νοτά8, ἀναπῖ ἐλοροοῦ ἀϊπιδεῦ, ἀπά ἠϊδ οὐϊάγθη, 
απὰ ἐὶς οσαἰέΐο (οῦϑοῦνοβ ΕΠ τ 1118,} τηδὲ θ6 πη ἤθΓ- 
βίοοἀ 88 Βροίδῃη ἴῃ ρῥγαῖβα οὗ (ἢ 18 ψγ6}}: . ἃ. “186. 
᾿)αὰ δά ἃ Ὀείίεῦ οὔθ, 6 ψουϊὰ ποῖ αν ἀγαηκ οὗ 
{Π|5 ψὶτῃ 41} ἢ18 ἴδ ἶγ. ὙΠογαίογο, 1 μου οἀηδὲ 
ρῖνο ἃ θοίίογ οἣβ, ἴδοι γί σγϑδίογ (ἤδη «64ςο}}. 86 
818 Ψ4.00 2 αέλογ ; ἔογ [6 δαιηδγιίδηβ Ψ6Γ ρτουὰ οὗ 
{ποῖ ἀοϑοθης ἔγτοπηῃ {6 Ῥδίγγο 8, δηᾶὰ ᾿ηάρροα, 
δεποναϊίν δοκπον]εάροα {ΠπΠεὶγ σομηηοη οὐἱρίηῃ ψτἢ 
{π6 76) ; ἐπουρῇ (848 Νὰ ἰθάγη ἴγοπι Ψ08. Δηΐ. 9,14. 
11, 8. ψίθη {π6 Ψ6ν8 ΨΘΓΘ ἴῃ δανογϑίυ, παν ἀδηϊοά 
τπ4ι Δ γ, ἀη ἃ τοργοβθηΐοα {ῃθιηβοῖνοβ 88 οὗ Εὸ- 
ΤΟΙ ἀπα (ὐδηία οχίγασίίοη ὅ66 1 Δπηρ6 1, 714. 
ΒΥ ἔδωκεν, 18 τηοδηΐ εξ τὲ ἄμα ζον" οἵω" θεποβέ, πὰ 
Βοαιθδίῃοά 1{ ἔογ ΟΌΓ 1186. 

12. καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιε ---- θρέμματα αὐτοῦ ς 
Μδα]υ5 δηἀ Κυρκα διῃρί οὐ πιιοῖ ραγδάθ οἵ -Ιοδρηϊηρ᾽ 
ἴῃ δηἀδανουτιηρ ἴὸ βδῆον (Παΐ θρέμματα ἢὰ8 ἤδγα {Π6 
56η86 οἵ ἀοπιδδέϊο5, δογυαπέδ: πὰ ἴο [ἢ18 ἱπίογργοία- 
ἰἰοη ΘΟ] ΘΙ ΒΠΘΥ 566 1Ὼ8 ἴο ἰπο] ϊπ6. [{ ἄοδϑ ἢοΐ, ἢον- 
ΕΥΘΙ, ΟΔΥΓΥ {6 5ίϑῃρ οὗἁὨ {γιῃ. [ΙῸΓ, 848 1 Δπηρ6 
Οὔβογνθβ, ἤονανογ ἰῃδΐ 86η56 ΙΔΥ 6 ϑβϑιυρροιίρα ὃγ 
[πΠ6 αομέὲ ἀϊτέα οἵ ἘΪΙδιοΓΙοΙΔη8, 1 ΜουΪά ηοΐ Ὀ6 
δοοογήδηϊ ἴο {π6 ρορμίαγ' ῬὨΓΑΒΘΟΙΟΡῪ οὗὁὨ ἃ ψοιηδη 
ΒΟ 45 {Π|5.. ῬΠογοδβ, {πΠ6 σοπιπιοη ἱπίεγργοίδιοη 
15 Β[ΓΟὩΡῚΥ σοηξιπηοὰ ὈῪ (6 οἷοβα δ᾽ βίο πο ἢ ἰἰ 
θ6άγϑ ἴο {Π| ρᾶϑίογαδὶ πιοάβ οἵ 16 διιοηρ (6 Ῥαίτγὶ- 

ι 
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δῖοῦβ. Βοϑιά65, 1{ 15 {π6 ονΙάοηΐξ τηΐοηξ οΟἴπα Ψψοπηδὴ 
(ο ςοἰοργαίο {π6 ρέοπεέϊζωϊ ξιρρίψ οὗ νδῖθὺ Πιγηϑιθά 
ὈγΥ 16 Ψ6}}, 48 βιποϊθης δοέᾳ ἴογ τῇ 68 ΣΡ. οὗ ἢ!59 
)απίν, διὰ οὐ ἢϊ8 ἡυπηοῦουβ ἤοοῖς δηὰ πογάβ. Οὐ 
[5 861186 οὗ θρέμματα, πυμπίοΓοι!β ἜΧϑΙΏ 68 ἅΓῸ Ῥσο- 
ἀυοσοά Ὀγ ν᾽ εἰϑίθοίῃ. ΒΥ {68 ἰδγπη υἱοὶ, 15. πηοδηΐ ἢ18 
Ταριϊίῳ, τποϊυάϊηρ' (Π6 δογυαπέδ. ΤὮ]8 Κυΐποεὶ οοπη- 

8Γ68 ΠῚ Οθη. 45, 11. ψ ποτα {6 ΣΟῚ 5. γοηάδοσγρά 
Υ {Π6 δορί. υἱοὶ σοῦ. ΤΙι8 οχίθηάἀθα 86ῃ86 οἔἉ υἱοὶ, 15 

ἃ Βιγ Κίηρ το! οΚ οὐὗὐἨ Αποϊθηξ β᾽ Πρ] ΟΠ γ οὗ ΤΔΠΠΘΓΒ, 
ὈΥ ἀπηκ ἢ {ΠΟΘ 88 80ΆΓΟΘ 8ΒῺΥ αἰδιϊηοίοη Ὀοΐψνοοθῃ 
{Π6 ΟΠ] ἄγοη δηα βογνδηίβ, οι. θείηρ σοηβιἀογοὰ 85 
ΘαυΔ ΠΥ Δρραγίδιηἱηρ ἴο {Π6 886 γαπιέν. 

18,14. Ψ651|5 πον ἰδκίηρ ἃρ (Π6 ἀϊδαοοιιγβθ, γθ 165 
ἀἰγροῖὶν ἴο {Π6 αἰ ουΪ γ, Δηα ρῥγοίοϑίβ ἰΠδὶ ἢ6 ἐο68 
τοί ἀερτοοίαδξα 400}, οὐ ἢ 8 ψγϑ]]} ; θὰ: Π6 Βῆον 5 Πἰπλ- 
56} ἴο "6 τΤοαΠΪῪ ϑυρο ποῦ ἴο ἴη6 Ῥαϊγγοῆ ; γεαί, ἴο 
δνοϊὰ Ῥοδϑβίϊηρ, 6 ἀοςα5 ἢοΐ Ὄχργαβϑὶυ αϑβϑϑοσί {}18: "Ὁ 
Ὀυϊΐϊ βίης Πα 10υι8ὲ δίζ6Γ Ορροβθβ ἴθ ψαΐθν ψἤοἢ [Π6 
ΜοΙΔη γδω! Ὦανα ἄγαψη, ἴο [πὲ ΠΙΟἢ ἢδ οουἱά 
Ὀεβίον προ ἤοῖ, δηὰ β8ῆονγΒ 118 ΒιΠ 6 ΓΤ Υ ; Π6 
{ΠΟΓΘΌΥ ΔΠΠγπὴ8 [ἢδὶ, (Πουρἢ σγϑαΐ τὰ8 1Π6 Ὀδησῆς σοη.- 
ἔεγγθα ὈῪ Ψ94ςο},7 γοὶ (Παΐ ἢ σδη Ὀαϑβίον ἃ σγαίετ, 
ΔηΔ (ἢ8 βῆσθνβ Πιτηβο ἢ το Ὀ6 ΒΌΡΘΙΙΟΓ ἴο Ζ984ς0Ὁ. 
((λρε ἀπά Κυϊποθ].) Βγ (6 βργίηρ ψναῖθσ ἤϑσ 
Ργοηγβθή, 18 πηθδηΐ {Π6 νἱν γίηρ δηα βδἰ υἱᾶγΥ ἀοο- 
ἰγσῖπο οἵὁ (ἢ γι. 

14. ΤῊ ον] 586η86 οἉ δίψειν, 15 ἴοο οὈν!ου5 δηά 
ἔγραύθηΐ ἰο ἡθθα ἀνε! !ηρ ἄροη. Το [Π6 Ὄχι} ] 68 
Ρτοάπορα Ὀγ ἴΠἢ6 σοπηηρηίαίοΓβ, οὗ 1185 τη θίδρΠογιοαὶ 
56η86, [ Δα ῬῃΠοβίγ, . ΑΡρ. 4, 24, συνεῷφοίτων δὲ οἱ 
ἱερεῖς, ἠκολούθουν δὲ οἱ γνωρίμοι, λόγων δὲ κρατῆρες ἴσταν- 
το, καὶ ἡρύοντο αὐτών οἱ διψῶντες. 

Ὁ “«Τῃρῖί (οὔϑεγνεϑ Εὔἰ Πγη}}5) Ὧδ ἰεᾶνεβ ἴο ὃ6 ἐπίογγεα ἔγοσω Ὦϊθ 
τογάβϑ. Εογ {Ἰὲ ἀϊβδγεηςα οὐὗἁἨ ἰἢ6 ννδίεγβ ἱπ0}168 (ἢ ἡ Έγοησα οἴ 
{Π086 (παῖ δι: 0 0}γ ἴΠ πὶ; πονν {Π6 Οδ Ὡδῖιγα γ Ὀδσοπηα5 οχῃδυβῖοα ; 
Ὀυζ [Π6 οἴποῖ, ᾿Κα ἃ μεγεπηΐαὶ ξοιιηϊδίῃ, ἰ8 ἴου ἐνοῦ Πονίηρ." 
Τ [0156 ννεῖ] οὐϑεγνοά Ὁγ ἴϑηρε ἀπά Βοβεημι. ἐπαῖ ἴῃ ἐπα ματο δὰ 

σουηίγ 68 οὗ (ἢ Εαϑῖ, 88. μιιγα δηά ἐΐυὲπρ νναῖεν 18 γεοκοηφὰ δπηοῦρ; 
ἴῃς Ὀ]εββίη 5 οὗ ᾿ἰἔδβ, ἣς ψγῆο οοηίεγβ ἰπαϊ Ὀθηθῆϊ 8 }.51}7 ἀοοουηϊοά 
8} εὐεργετὴς, α σἰπρείαγ ὑοπρίαείοτ, 
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ΤῊ ΔΠΠΘΡΌΤΥ (δαγ8 Κυϊηοεῖ,) 15 σοπε πιά, δηά {Π6 
86η86 οὗ οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰώνα, αἴϊος ψΙ Πάγανης 
[Π6 ΠΠΏΔΡΌΓΥ, 15 {1}|8. “Ηδ ψῇῆο [88 δάιηϊ6ἀ ΤΥ 
“οςίτιίηθ, δηὰ 15 ᾿πιριιορὰ ψιἢ 1ἴ, Μ1] ἤθνοσ ἀσβίγα 
8ηοΟΙΠ ΘΓ ; βίης 10 ΜΠ] οχογί 1(8 88] {τὺ ΟοΔΟΥ 1η ἢ 8 
τηϊηά ; Μ1} γοίγοϑῃ δηά Ὁ]688 ἢ15 βοιιἷ, 061] (ἢ 6 (16 
ψ ῃθη ἢ6 5[|4}} ορίδι ἢ ρϑγθηηῖαὶ [6] ον, δηα ῃδὲ 
ἐδ] 1οιν 10 ψν1}}} βοουγα ἴο ἢϊηλ. “ΤὯὸ ἀγίπᾷκ (οῦβογνοβ 
ΓΤ λιΏΡ6,) ἀαβιμηδίθϑ (Π6 γθοθρίίοη οἵ (γι β 8 ἀοοίγιηρ, 
δηΐ 115 αηΐοη ψ ἢ δυο ἃ ὈφηοΘΗϊ 848 8}4}} βα 57 {ἢ 68 
Βρ: τυδ] {π1:8{. Ἠδ οὔϑθῦνθβ ἴοο, {1 {Π6 ΤοΓ- 
Γοϑροπήϊηρ ατοοκ δηὰ 1, δ [θγτη8, ἃγο οἴϊθῃ, δὰ ἰῃ 
(6 86η86 οἵ αἰτὲ τϑοίροσγο, γμμέζν ἱἐπιδίδο. δὸ Ῥείγοῃ, 
δαῖ. (ἢ. ὅ. Μῳοπίππιαια Ὀἰθαὲ ρυΐοτα ἔοηΐεπι Μοχ 
δἰ δοοσγδίϊοο ρἰθηυπ." 

16,16. Τἢ 6 Ἰσῃογδηΐ ψοιηδη (1 ηοΐ ψοέ ρϑγοοῖνθ 

ἘΞ ΉρΩσδ ΨΜὴ]1 δδδὶϊν ρρϑαγ (π6 σαϊϊοηδῖα οὗ (ἢθΘ 7ονν θῇ): ρῆγαβεβ, 
εἰϊοα Ὀγ ϑοῃοοίίρεοη, τεργοβεηϊηρ (Π6 Ὀεΐηρ; ΔΩΥ ΟὨΕ'Β ἀἰβοῖρὶε ὑμοΓ 
{116 ἐπιαρε οὗ ἀγηκίηρ, οὗ ἢ18 ννϑῖεςνσ. 866 ἢἰβ ὄχδιηρίεβ δηδ ἴῃ6 Ταγς. 
δαπιοῃ, 8. 19, 8, Τῇ Ἔχργαεδδίοη πηγὴ ὕδατος (βαγδ Κυΐπῃοο}) ἰῃ- 
γοΐνεβ ἴη6 Ὠοζοη οὔϑα! ΟὈΤΙγ, ἀπαὰ δϑρεοὶδ!}ν οὗἉ μεγοηηΐδὶ δουπάδπορ. 
50 7εγ. 9, 1. πηγὴ δακρύων. ϑ' ἢ ΑΓ Θχργεβδίοηθ ἔγεα δ: ΠΥ ΟσοὺΣ 
ἴῃ {ἰνὸ αγοοῖς ροεῖϑ, Ἔβρεοια!ν ἴῃ6 Τγαρεάϊδη8. ὙΤΠα νεῖῦ ἄλλεσθαι, 
ἢ} τ μϊοῖ δαέϊο 18 σορῃαῖα, 18 τιι86ἀ ποῖ οὗ πιέπ δηὰ απίηιαΐς, Ὀαϊ οὗ 
ἑπαπὶπιαίε οὐγεοίβ, ἃ8 υυἱπά, ΟΥ ἤαπιες, δῃὰ (Π|κ6 δαϊέπο ἴῃ Υἱγρ. Καὶ. 
δ, 5.1, 7. δῃὰ δυείοη, Οοἴ. 82.) οὗ {116 δειδύϊᾳᾷ οὗ ἃ [ουηϊαίη, ὧΣ 
(83 νγ16 840) ἃ δρτὶπᾷ. 80 Ηοϑγοῖν. ἁλλομένου ἀεὶ ῥέοντος, ἣ βλύϑον- 
τος. [ἴτἰ8, ΌΥ 8ο0η16, δοσοιυηίεα 8 [Διϊΐδη. Βιιῖ 8ε6 θοῦ. δηά 
ϑοῆννατΖ. ϑεμοείίρει οἰϊεβ ΜΙάγαβος, ἴο]. 66, 4. εάογυῃῖ ἱρϑὶ 
(Ὠος νοϊο) γοῦν, υὐ παιγίαϊ οχ ἴοηΐθ υἱίεβ ἰῃ τωθάϊο βθου]! διυνί, 
Γἢα8 ΡΙαΐάαγοῃ, Ρ. 887. (εἰϊεα ὈγΥ Β.ΙΚΙΟν) οὔδογνθθ, (οοποθσγηϊης 
Αὐβίρρυ5,) {μαι Πανίηρ ἃ Ὀυγηΐηρ; [Πἰγϑῖ δῖον ρὨΣ]ΟΒΟΡὮΥ, μο ἄγον 
ἔγοτι ἴΠ6 ἐοιυπίαϊη, ὉΥ νἱϑι ἰηρ; ϑοογαῖθβ αἴ Αἰ ῆδβ. Πλεύσας ᾿Αθή- 
ναθε, δίψων καὶ διακεκαύμενος, ἡρύσατο πηγῆς, καὶ τὸν ἄνδρα καὶ τοὺς 
λόγους αὑτοῦ καὶ τὴν φιλοσοφίαν ἱστόρησεν, ἧἥς ἦν τέλος ἐπιγνῶναι 
τὰ ἑαυτοῦ κακὰ, καὶ ἀπαλλαγῆναι. ἼΠ616 16 ἱΠΠοΙοηΐ ἱπ ἴπ6 ννοσὰ 
ἄλλεσθαι ἃ ποίΐϊοη οὗ ἔογοο δῃὰ εἴῆοαον ; δῃὰ 1ἴϊ δυρρεβίβ ἐπαῖ {88 
ΓΟ γιϑιίδη ἀοοίγηα σοηοβ {Π6 τηοϑὶ αὐυηάδηϊ ὈΪοββδίηρθ, ἱηιϊπλδίς 
Κηονεάρε οἵ αοά, ἱπίογηβδὶ ᾿ἴσαηη! }}γ, Ἔχίεγηδὶ νἱγίας δηὰ ῥἰείγ, 
ἴἢ6 Ὀ]οδϑεὰ ἦορε οὗ ἱπηπιουία ἢ Υ ἤόγε, δηὰ ἴῃ ἔγυϊ ο οὗἉ ᾽ἰ λογθα τ. 

1119 8 ῥγεί(ν γϑοίῃδκ οὗ [Δτυμα6, [παῖ τΠ6 ἰξίε ἔσοσω ν ἢ οἢ (ἢ 6 τοαΐεν 
ΟΓ ἐἶ{ ἀοτῖνεβ 118 δῖα ἤθγα, δηὰ ννῃϊοὶ ἰδ γοηάδογοὰ δεῖνα Ὀγ ἤλι ἢ, 
5 ἴῃ ὀερίπιὶπσ οὗ ἰἰ{6 οἰοτπαΐ, σομϑἰδιϊηρ ἴῃ ἴὯ6 Κηπον]θάραε, ἰονα, 
δηᾷ ἔγυϊίοη οἵ {πὸ εἰν : πὰ {18 (6 βρί γίϊυδὶ δηὰ ({π6 εἰθγηδὶ 
}1:6 ἀὐὸγ ΟὨΪΥ ἴῃ ἀερτεο, ἠοῖ ἴῃ παξμγο. 

͵) 
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1Π9 β6ῆβα οὗ Ο γίϑι 5 ψογάβ8. 8816 ἴοοῖκ {πθπὶ ΟἾΪΥ ἰῃ 
1Π6 [Ιξοτγα] δοςσαρίβίίοη, δηά {ἢι8 βουρῇς οἵ ῃἴπη {18 
Ῥτοπιίβοα ψϑΐθγ, {πδΐ 886 πιὶρας ΠΟ ἰΙοηραῦ πᾶν οσοδ- 
δίοῃ ἴο ρῸ ἴο {π6 ΨΜ6]}}] ἰο ἄγαν ψαῖοσ. ἤργο Μαϊ]άο- 
παῖϊ, ΤΑρῃοοῖ, δηὰ 1 δηρ6, ἃγα οὗ ορίῃϊοπ {παῖ 
{6 εημι ἃΓ6 Βροόοκϑῃ ἐγγδογϊὸ, δαγοαδέϊσαϊζίψ, οΥ ἴῃ 
ἀουϊδίοη. Κυϊΐηοοὶ, μπονανοῦ, {πη Κ8 {ἢ18 Σπργο δ ΪΘ6, 
ἔγοτη (Π6 τοϑρϑοίι] ἔογπὶ οὗ δ γ δά άγεββ, Δηα θθοδι86, 
Πδά 86 ἄοπα 80, 9681 ψου ἃ ἤανα βΒανογοὶυ ΓΟργο- 
Ποηδοά ἢοσ ἱπῃρογίηθῆσθ. [866 ὯΟῸ στοαί ἔοσοθ ἴῃ 
[Π6 τϑᾶβοῃ, δῃά γοραγὰ (6 οἵπογ πιοάθ 88 1ῃ6 πιοῦδ 
πδίυγαὶ ; δβρθοία! γ ἃ8 (ἢ6 [ὉΠ]. ον ηρ ψογάβ οὗ οὔὖγῦ 
1,ογὰ βθϑηὶ ἰο βαᾶνοὺσ οὗ γϑρτγοοῦ, ἀπά ἴο θ6 ἱηἰθηδοὰ 
ἴο σἤθοῖκ ΠοΓ γι βίηρ ἰογίγ. [ἢ {18 νίονν, ([Π6 ψογά8 
Ὦανα ἃ οσογίδ! η ἀγχινοία ἀῃά ἢυμηοιν ομαγδοίογίβιϊς οὗ 
[ἢ 86Χ. ὅς τὰ ; 

16. 7650, ρογοσίνίηρ {πα| (Π6 ψοιηδη αἰά ποΐ γεοὶ 
σοι ργα ἢ οηά ἢϊπ), 8ηα τ οΓΘΌνοΓ, Ὀσρδη το {Π|ΏΕ{ι ψ ἢ 
᾿ἷπι, νγᾶ5 μ]6 4864 δ οῇςα ἴο σθοκ Πογ γιβίηρ' [γθθάομῃ, 
ὈΥ τοι αἸηρ ΠΟΙ οὗ Π6Ρ πηϊηογα 168, ἰδ Κρ ΟΑΓΘ 
ΠΑ], 80 ἴο εἰἴδοί [Π|18, 88 ἴο ργονθ ἢ1π1861{[4 })υϊποῖν 
οοπιπιϊδδὶοπεά Μοηϊίον δηὰ 1 θδο ογ. 

16. φώνησον τὸν ἄνδρά σους ἴη 5ίδίηρ {16 πιοέϊυδ 
ἔογ [18 ογάδσ, (6 Ὀθϑὶ σοιημηθηΐδίογβ {1Π6 ὀρτορὶ- 
οὐβῖγ. Ναυν, Βοβϑηῆπι. 88γ8 1ξ σδηποΐ 6 ἀδίθγπιηρα 
ψΠ ἢ σογίδ νυ ; δηἃὰ ἢ6 σοπ]θοΐυγοβ [πὲ βοιηθίῃίηνσ 
18 οὐχ 64 ἴῃ (πΠ6 σοηνογβαίίοη. Ηδ βυρροβίβ {παΐ (Π6 
ΤΟΆΒΟ. ΜΨὮΥ οὐ 1 ,Ογὰ τονογίθα ἴο ΔηοίΠοΓ 80] 6οΐ νγ83, 
Ὀδοδυβθ εἰς Δα ποῖ υηάδοτγβίοοα {Π6 ΟΥΠΊΟΓ ρᾶτγί οἴ 
ἢΪ98 ἀΐϊϑοουτβθ. [Ὁ 185 ρῥ]αίη πον (45 ἵ,. Βτυρ. 
ἹΜαϊάοῃαί!, δπὰ ἴμδῖρα οὔβογνβ, μδὲ οιυν 1,ογὰ }»γ6- 
ἐοηάθά ἰο ρῖνα (ἢ18 ΟΓΘΓ, ἰοῦ (ἢ6 ρυγροβα οὗ ρανίῃρ 
186 ΨΔΑΥ ἴο (Π6 [Ὁ] ον ηρ σοηνογβδίίοῃ, ἰο οἰἸοὶϊξ ἢοσ 
ςσοηΐρϑβϑίοη οὗ 8, ἀν ΚΟη Ποσ σοηϑβοίθηςο, δηά ἐδι8 
Ἰοδὰ ἢθγ ἴο τβρθῃηίδηςσθ. 1,410 6 βίγοηρὶ)ν ἀδργδοδίθϑβ 
{π6 1468 οὔ ̓ ρυζηρ δἰπα ο οὐ 1Π6 ρᾶγί οὗ οὐζῦγ 
1,οτά. Βαυΐ ψιἢ τηογα Ζραὶ (ἤδη αάρτηθηξ. 70 ἰοτγ- 
(υτ6 βυοΐ [ΘΓΠῚ8, 18 (0 ἰηνοῖνα ρῥ]αῖη δηἀ ροριυ]αῦ 
ΘΧΡΌΓΘΒΒΙΟῊΒ ἴῃ {Π6 πη15[8 οὗ παρ γι. δ] δηὰ ζκ Θος:- 
οἂἱ βυθε]οῖν, οὐ ΡῃΠ]ο]οσῖοαὶ γοῆηθιβηί, (μη ψἢϊς», 
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ἴῃ τς ἀϊδοιιβϑίοη οὗ ρορμίαν ἀϊοίίοη, Πποιπίηρ Βῃουϊά 
6 πῆογα βευμα!ουβὶΥ ἀνοϊἀ θά. 

17. ἄνδρα οὐκ ἔχω, 1 ῥλαυθ πο ᾿ιιδδαπά. Ὑ,εῖ- 
βίο! ἢ σοραγοθ [κοῖαη Ὠροιηοη. 1. ὁ δὲ σὺν γέλωτι 
ρώτησε καὶ γὰρ ἄνδρα ἔχεις. Τὴ6 ψοτηδῃ δηδψεγοα 
ὈγιοΗγ δηά δι ρσυοιϑῖγ, ἀἰ55θι Ὀ]ηρ ΘΓ [ταπηογαὶὶ- 
1168, ΠΕΝΘΡ Ἔχρϑοίηρ (αὶ “6805 (νῆοπὶ δῇ σοῃϑι- 
ἠἀοτοά 48 ἃ πι6γ πιαη,) σουϊὰ Κηονν, οὐ ψουϊὰ ἠϊβοονοῦ 
1- ΓΒ, 8ὴ6 υϑοὰ βυοῇ ἰδησυάᾶρο 88 ἰηνοϊνρα ἢ0 
υϊαιηθ ἰο Πποβαὶἔ, βιυλα!ουϑὶν Καοαρίηρ οὔἱ οἵ 5Ξιρῆὶι 
ψ δὲ νν88 αἰϑργασοθίι! δηα συ] ρ40]6 ἰῃ ΘΓ σοηάυςί, 
(Εὐυεηγαιυβ, [ληρα, ἀηὰ Καίη.) 

17. καλῶς εἶπας. ΤΠ καλώς 18 ΒαρροΞβαά, ὃγ ΕΓΔ8- 
τηι18, Ἶγο1 1, Καηδίο! θα}, 1.6 ΟἸθγο, 1 ἀπιρθ, δηΐ 
Ῥαυυ8, ἰο 06 υβροα ἐγοπίοαϊίψ. Ἐοτ (8ᾶγ8 [,Δ1Π|ρ6)} 
τπουρἧὴν ἰῇ ἃ σογίδίη βθῆ86 8Π6 ΒροΚα ἐγμίψ, γϑῖ ποΐ 
“«τοοί(," βίποσα δῇ ᾿δα δηβϑνογοα δαυϊνοοδ! νυν δηά 
ΠοΠοΘΑ] ἃ ἢογ ογηθ. Βιυῖΐ {18 866ΠῚ8 ΓΟΠηϊηρσ ἴοο 
τποἷ ; ποιίποῦ 8 Οὐγ 1 ογὰ δοσιδίοιηθα ἴο Βρϑθδξκ 
ΠΌΠΙΟΑΙΪΥ. ᾿ἀΘΟΠΡΙ ΘΕ Υ καλώς τηιιϑί θ6 ἰάκδθη ἴῃ 
{π6 86η86 οὗ ἐγμίψ. δὸ Μαῖίϊ. 1δ, 7. Μαῖκ 7, 6. 14, 
28. Ατοἰ9 28, ὃ5. Κα 20, 89. “οίη 18,18, Τῇ] 
15 ρἰαῖῃ ἴοο ἤόαὶ {ἰἸ6 ον ης ον 8, τοῦτο ἀληθὲς 
εἴρηκας. 

18. οὔκ ἔστι σου ἀνήρ, 185 ποῖ γϑαίίψ ἰΠγ Πυβθδηή. 
ΜδηΥ σοπιηδηίδίοῦβ τδιηίδίη (ἢαΐ [6 Ψψοπιδη δά 
ὑδθη ἔνα {{π|65 Δ ΠΙΠΥ τηδτιϊθαὰ δηὰ 88 ΤΔΏΥ {ἰπ168 
ἀϊνοτορά, ψ Ποῖ Υ ἴοὸσ δά] 6 ΓΥ, ΟΥ οἴπογνν 86. ϑοιηθ 
«πη Κ (Πδΐ 8116 γ88 ἃ λαγίοί, δῃὰ (Πδὲ {Π6 τηδγΓαρ68 
ψν το Παρ εἰπαίθ. Βαΐ {παι (6 ἥνα ΘΓ γϑδὶ] }γ ἰὰν- 
[Ὁ] υβραηβ 15 μ]αίη ἔγοιῃ οὐγ 1 ογὰβ ψογάβ, ἰπ 
ΜΠ ΟΝ ΤΠΘΥ ἃῖα Το] οα ἄνδρας, ἀπ ορροβεά ἴο οὨΘ 
ὙΠῸ ψὰ8 ποὲ δ8οθ. Νοειίίποε ψοι]ὰ .6818 ἢᾶανα ςοῃ- 
νοῖβοα ψι 1 βϑυσἢ ἃ νοΙηδΔη, ΟΓ δι ῆδγοα ἤ6Γ ογίπι6 ἰο 
ρο υπορηβιγοά. Τἢδ Ροϊηΐ, πΠονανοσ, 18 ὑποογίδίῃ, 
8δη4, ἰηάορά, οὗ πο ρτγϑαΐ πωρογίδηςθ. Βαΐ 1 δοςράβ 
(ο ἰμ6 ἰηϊογρτγοίδίίοηα οὗ (Οἢγγβοβίοπη Τ. 7, 446. 
λαθραίως λοιπὸν εἶχε τὸν πορνεύσαντα μετ᾽ αὐτῆς, καί οὐκ 
ἦν οὔτε πόρνη Φανερώς, οὔτε νομίμη. ᾿ΓὮ15. 15 δάορίοἐ Ὀγ 
Τρ δηὰ Κυΐποοί. Τὴ ψοιηδη, 11 56ϑιῃ8, δια 
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μπαὰ ἔνε!" λιδδαηάδ, τοι τνῆοπι δ ἢαά 661 βορᾶ- 
Ια, ΘἸἸΠΟΓ ὈῪ ἀ68{}} ΟΥ ὈΥ ἀϊνογοθ, (νῆϊοι ψ88 
{ΠΕ π Βμ δι] ἌΪΥ ἰγοφυθηῖ); Ὀὰΐ ἴο 1Π6 ραγβοὴ ψ ἢ 
γ ΠΟπΊ 8Π6 ννὰ8 [ἤ6η ᾿ἰνϊηρ, 5η6 νγ88 οοπομδῖίηο. ἡ ΙῚ 
158 ἰγυἶἷν οὔϑασνθα ὮὉγ [ρα {πὶ (Π6 ψογά8, “ 866 8 
ήδη (Παΐ Παιἢ (οἰ πιὸ οὗ 4]Ϊ (αὶ ὄνογ ὶ ἀϊ4,᾽ δά 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔΩΥ ΟΥΠΟΓ Β6Ορθ. Νοιν: Ἴηβίδηηϊηρ νι ἢδὲ 
ἢ48 Ὀ66ῃ τπγροα ὈΥ βοὴ ΨἼΟ Γοργοβοηΐς ἴΠ6 Ψψοπηδῖ 
88 ἴτθρα ἴτοιῃ αἱ ὈΪαπηθ, 1 8668 ποὶ οὗ βυδὲ͵οϊοης 
ψοῖρῃὶ ἴα ἰπάπιςα 8 ἴο τοὶ η40}.18}} {Π|85 νον οὗ τΠ6 
Β.0)]6 οι, [Ἐ1||ὸ ψοπΊδη πὰ ἀοης ποίῃιηρ ψογίῃγ οὗ 
σΘΏΒΌΓΘ, 6808 ψου ἃ ἤᾶνα τόσα ΟἰΘΑΥΥ ΒΠον 118, 
ἴοσ 1πῃ6 δογὶρίυγοβ ἀο ἢοΐ 80.4}}}7 Ὀτιηρ ἱπηοσδηΐ 
ῬΘΙΓΒΟΏΒ ἰη[0 ΟΥΠλΪΠ4] 8 βριοοη ὈΥ ἀοιυθίξῃι! Ἔχργοβ- 
ΒΊ0η85. Ὦ Παίονοσ ςοιιά ἐν βΒδϊἃ 10 ἢδγ ἀοέδησα ἰἸὰς 
Ὀδαοη ἙοΟἸἸδοῖοα Ὀγ δοδβαγθίυβ, δηα ρα] 1864 1 ἃ ρῥτο- 
ἔρββοά αϊββογίδίϊοι) 1ηβογίθα τῇ {π6 ΒΙ0]. Βγοπι. ο. ὅ. 
.100ὅ. Βιυῖ ἢ΄8 γραβοηίηρθ ἤᾶνθ θθθη ςΟρΡΟἸ ΒΥ 

δηἋ 8ο1ἀΪγ γοδιιεα Ὀγ 1,Δπ|ρ6. 
19. θεωρώ ὅτι προφήτης εἶ σύ, 1 ρογοοῖυε ἐμαὲ ἐΐοι 

αγέ α γγορὴοί. Ἴδα ψοιηδῃ [8 Ἰυβέ!νΥ διηδζϑα ἰδδΐ ἃ 
δίγαη σον, Δηα ἩΠΠ4]. ἃ υὔειυ, βίου Ὀ6 {ΠοτοιΡΉΪΥ 
δοηυδιηςοα ψΠΠ (ἢ 6 σουΓβα οἵ ἢθγ 118, δηα ἤἢθγ πιοϑῖ 
βθοῦοῖ ἀβθάβ, δηα 816 ἤβθῃοθ οποία 68 [πα ἢΠΘ 15 ἃ 
Ρτγορῇμεῖ ; ὈΥ Ψἢ1ΟΪ) [ΘΓ 88 ποῖ ΟΠΪΥ τπηρϑηΐ (Πο56 
ὅνο σοι ]ὰ ργραϊοὶ αΐαγα ονθηΐβ, θυ 4180 ἴῃο56 ψγἢο 
σου οδοῖ δηὰ ἀθοΐίαγθ {πίηρδ δὲ ὑγθδοηΐ πιάάθῃ, 

Ὁ Τῆι Μοεδὰ (ἰὴ .ἴ6 δεῖν ΟὈεάΐεηοο, (ἢ. 18, Ρ. 8427 664.) μθῈΓ8- 
ῬὮΓΔδΕΒ : ““ ΤΠου Παδῖ μα ἔνα πυϑυαηάθ, δηὰ γεῖ, δῇϊεσ 41}, ἰδοιὶ 
Ἰϊνεβῖ ἰὴ δάυ]ίοσγ. ἡ ΤῊΐ8 ννογὰ (οὔϑεγνεβ ἢ6) βίγιος ἤὲῦ ἴο 1Π6 
Ὠοαγῖ ; δηῃὰ ὉΥ {ἰϊ8 εῇβ ννὰβ8 ἰϑὰ ἰηΐο ἃ εἰρῃί οὗ 411 ἢδσ δίη8. ΕῸΓ, 
εἐβν 806; (ν6Γ, 49.) (ΟΠ16, 8666 ἃ χηδῃ νυ ἱοἢ ἰο]ἀ 4}} [πΐηρβ 1Πδὺ δνὸσ 
1 ἀϊα. ; 

ἰ 8! δρροβε (πδῖ, (πουρὰ ἠοΐ δοίυδὶ!ν ταυτί ἴο {}ν|8 ρεγβοῆ, 
806 ν)ἋΑϑ ἐβρουβεα Οὗ οοηίγαοί(ο ἴο Ὠΐ. Βυϊ (ἢ]8Β 8668 Ἔχ ΧΕ Ὁ Ϊγ 
ἔλγ-[εἰοῃο, 1ϑῃμα (ΓΌΪΥ οὈβεγνεϑβ, [ἢδἱ ἐϊ 8 νγεὶ] κηοννῃ Πονν σοπ]- 
ΤΟΣ οοποιδίπαβοε νν88 ἰὴ (ἢ6 Εδϑβί, ννῃϊοὮ, δ΄ Πουρ ἴΐ ννὰβ ποῖ 8δο- 
οουηῖοα νΕΓῪ αἰΒρΊΔΟΘΑ͂ΙΪ διποηρ ([Ἰο66 Ὠδίϊοηδ, τνᾶϑ, ποννθνεσ, δΏΟΠΡ; 
μεγθοῦβ οὗ ΔΗΥ͂ ρυ Γ Ὺ οὗὨ ζιοσα 3, οἰ ά ἴῃ ᾽ιι5ὲ ἀθοιηϊηδίίοη. [11 ννῶϑ 
Ῥυηοῖ ρα ΠΥ οοηβηρδὰ ἴο δἰανοβ, δηκὶὶ πυΐσῆϊ ᾿060}γ θα τοραγάθα 88 βίη] 
ἀπ πρυϊο, Ὀσοδιιβο {ΠΠ ννὰ8 σΟΠΙΓΑΙν ἴο ἴδ βαηπςοίιν ΟὗἨ (Πα ἀϊνίης 
Ἰανν, αμὰ ἴἰὸ ρεϊπγχοναὶ ἀηα ποῖοι ἱηοι(ἰοη οὗ πιδί ΓΟ ηγ. 
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δηα νἢϊοῖ, νἱ Ποὺ δὴ ᾿πηπηοάϊαῖο σονοδίΐομ, σου] 
ποΐ θ6 Κῆοῃ. δῆΆ᾽ ϑαμηιοὶ Βῃον θα (0 541} δὲ νγ 88 
τ ἢ15 ποατί. (1 ὅδ. 9, 49.)ὺ Ηδηςσα 56 [8 Κ68 {Π6 
ΟΡΡοΥ ΠΥ οΟΥὨ σοηϑυ Πρ ἃ αὐυΐϊπα Ῥούβοη οὐ {Π6 
Ἰοηρ ἀρ᾿ἰαἴεά, δηά 88 γοί υπάεοϊάθά, 4υσδίίοη σοη- 
σογπίηρ (ἢ σοιῃρατίϑοη Ὀδίνθοη (δ6 “96 18} δηά 
ϑαιηδγιίδη οἶδοθ οὗ οσβῃρ. Απά 4130 (45 Κυϊηοοὶ 
ΒΌΡΡΟΒΘ68) ΜΙ (Π.68 νον οὗ μοίηρ τὰ οὔ δῆν ἔιγί ΠΟ Γ 
ΓΟΙΉΔΓ ΚΒ οἡ ΠΕΓ ρῥτὶνδίο 16. 
ΒΥ οἱ πατέρες ἡμῶν ταυβί Ὀ6 υηάἀοτβίοοα αἀποεδέογϑ, 

1. 6. ῬδίγἌγο 5, 88 Αργδῆδπηι δηΐ 94ς6οὉ, ψῆο δά ἔογ- 
ΤΘΓΪΥ ογοοίθα δ] 1878 1ῃ {Π6 νἱοἰηγ οὗὁὨ δ᾽. Π θη), (566 
αδϑη. 19, 6. 88, 10.) ἔγοιη σψῆοῃ {πἢ6 ϑαπηδυ 88 
ἀοτ να {ποῖν οσρίη 88 4 ἡδίΐοη. δ6 τῇθη ἀοίδη 8 
{Π6 σδυ86 οΥ̓ ΠΕ σουπίγγιηθη, ψῆο πα τΠογὰ οβίδ- 
ὈΠ|5|16ἀ ρυ}]ς ψογβῃΐρ, ὈΥ τἴῃ6 δχϑιρ]α δηα δυῖ]ος 
τί Υ οὗἩ {ποεῖν δῃςσθϑίοιβ. [ΠΠροσκυνεῖν ἤοτα ἀδθηοίθϑ ποΐ 
ΟἾΪΥ δἀογαίίοῃ δῃὰ ργᾶυθσγ, θα: ἐμποίμαθβ βδουιῆςθ5, 
ΪΏσΘη86, δηὰ 4} οἴποσ γε]ρίουβ γὶΐθϑ.0 [δι ρ6 Π88 
ΘΓ ἃ ᾿θαγῃθα ἀϊββογίδιοη οὐ {Π6 οὔἹρίη, πηροτί, 
δηά ὑϑᾶρθ οὗ (Π]8 ᾿τηροτγίδηϊ νογὰ. 

20. Ἔν τούτῳ τώ ὄρει. ἢΪ8 πιυδέ θ6 υηάἀεοτγϑίοοα 
δεικτικῶς, 8ὴ6 ἀοιΈ]688 ροΐπέεά ἴο Μουπὶ ΟεσγὶΖίπι. 
ΤῆΘ δαπηδγιίδη8, ἰἢ ΟΥΘΓ ἴο βῆ (Π6 βΒδηςΠ (ΠΥ οὗ (ἢ 6 
τηουπηίδίη, σοηϊοηάροα ἐπὶ ΑὈΓαμαπὶ δηὰ “Φάοοῦ ᾿δὰ 
ποτὰ ογοοίθα δὴ δἰίδαγ ἰο (Π6 1,οτγά, δηά οἴδἑσγοα 580Γ1- 
ἤς685 (ὅδ 1Φ, 6 ἃ 7. 18, 4. 88, 20); δηά {πδῖ [Πθτὸ- 
ἴοτα {πῸ θυ πδὰ νη 6 ἐμαὶ Ὀ]οβϑίηρβ 5Βῃου]ά δ8 
Ῥτοποιιποθα ἔτοπι 118 τηουπία!η,Ἑ (866 6. 927, 
12.) δηά δὴ δἰίαγ 6 ἔπϑγθ θσθοίθαά, 866 ])διιί. 27, 2. 

Ἐ ΟΑτοίϊυθ δπὰ Τ᾿ ρτρα γουηδεῖς οἡ {6 δηςυ ὑ οὗὁὨ [Π6 δ ρογϑ ἴοα 
(ποιϊςεὰ ὃγ ϑίγαῦο), παῖ ἴπ6 ἰμῇσβέ τηουηίδίηϑ νναγθ {86 διδοῖ ι8- 
(Ἰ0η5 οὗ 16 , δηά 16 ουδίοιι, τος ἰδῆος ἄγοδο, οὗὨ ποσὰ 
εγεοΐηρ; ἰδ ρὶε8. ἔωογ {πεῖγ ὑνοσθῃ!ρ. 80. ΟἸγπιρὺ ννᾶβ ουηδοογαίθα 
ἰο ἴῃ γυάβ ψεπεγαϊΐν, Ῥατπάββυβ, Ῥίμαυβ, δηὰ Ηε]ΐςοη ἴο Αροΐϊο ἀπὰ 
τῆς Μιιοδ. Τῆυδ Πογοάοῖίιῃ5 γοΪδίοβ ἰῃδὶ ἴῃς Ῥεγϑίδηβ ἐπὶ τὰ ὑψηλό- 
τατα τῶν οὐρέων ἀναβαίνοντες οΟἴΕΓ 0 5ΔοΥἼ1ῆοε8 ἴο (ὐοὐ : [ἢ ΓΟΘΘΟΏ 
οὗ νι ΐσ ἰβ τὰ 15 ρίνεη Ὁγ Μαϊδηιΐιι5 ἐς ϑδογβοὶ8.Ί. ᾿Επεὶ ἔθος ἦν 
τοῖς παλαιοῖς ὑψίστῳ ὄντι τῷ Θεῷ ἐν ὑψεὶ θυσίας ποιεῖσθαι. ΥἿΓρ'- 
ΖἜπ. Λίχας πιης ἔγοημάθηιὶ νεγίϊςα οοἰέεπι, Ουἷ8 Πειι5 ᾿ῃοογί εδῖ, 
μαδμαὶ ευ5, ὅ:6 ϑμαῃξ. ἀο 1.ω56. 8) ὦ. 6γ}. Οὐδ. 8, 12. 
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Τη βυρροτὶ οὗ {Π|8 ορί πο ἘΠΟΥ Ἰηἰογροϊαιθα {πε ἐεχί 
οὔ [6 ἔουγίἢ νοῦβθ, δῃὰ ἴῃ {ποθὲν δἀϊίοη οὗ [ῃ6 Ρδη- 
ἰδιδυςἢ σμδηροα 2.» δαὶ οὗ 16 Ἡδῦτον ἰοχῦ ᾿ηΐο 
ὈΘΤῸ Οονίχοηι. (Κιυΐηοο!.) [{ ἀρρϑᾶγβ ἔγοπι 188 
ἘΔΌΡ πο] οἰϊαί!οηβ ἴῃ δοποοίίσεη᾽ Β Ηογ. Ηβρ. πὲ 
Μοιυηὶ ΟογΖίπι 88 Β6 1] ἴῃ βυο ἢ νϑῃθγδοη Ὀγ {Π6 
ϑαιηδγίίδη8, (μα΄ οΙΓΟυμΟΙβίοη ψγ͵ὲ8 Ῥογίογπιθα 1η 1ῃ6 
παπιο οἵ Μουῃί ΟοεγΖίῃ. ὙΠΘΥ οδἰ δὰ 1 {πΠ6 Ηοιυβα 
οὗ Οοά, (8 ΠοΙὶγ ρίαςθ, ἔπ Ὁ] θββθά πιουῃΐ ; δηὰ, 
βίησα 1 ψ88 (45 6 πη ἔγοτῃ ο86ρῇ}. Δῃΐ. 11, 8, [Π6 
μἰρσίιοδὲ πηουηϊδίη ἐπογοαδουΐβ, {ποὺ ργοίεηάδά {πδέ 
ποῖ Ἄβνϑῃ [6 ψδίοσβ οὔ {16 ἀδίυρα δὰ ονεγίορραα 1, 
Κγεἰϑίεϊη Παγρ οἰΐα8 908. Δηΐ. 18, 2 δι 8. 8 ἃ 4. Ὕμες 
15 ΘΙ ρΡΒαίϊοα]. ΕἸΉΔΙΪγ, {Π6 σοιμμηοη σοδαΐηρ, ἐν 
τούτῳ τῷ ὄρει, ἴα οοῃηῆτγιηοα ΡΥ Ῥτγοσορίυ8 ἰπ {πα ἔοϊ- 
Ἰονίηρ ᾿πἰογαϑίην ρᾶββᾶρα οὗ ἢἷ8 Τγοδίίβε ἀς 61. 
δ0, 429. (νοὶ ἢδ5 δβοδρθά 4}1 {ῃ6 σοτηπιθηίξδίουβ) 
ὙΠΟ γ6 ἢ6 Ρ]δίΏΪΥ ἢδ8 τοίδγοποθ ἴο {Π18 ΝΟΥ Ρᾶ888 6. 
Ἡνίκα δὲ Ἰησοῦς, ὁ τοῦ Θεοῦ παῖς, ἐν σώματι ὧν τοῖς 
τῇδε ἀνθρώποις ὠμίλει" γέγονεν αὐτῷ πρὸς γυναῖκα τῶν 
τινα ἐπιχωρίων διάλογος" ταύτη τε ἐπὶ τῷ ὄρει πυνθα- 
γομένη ὑπεῖπεν, ὡς χρόνῳ ὕστερον οὐχ οἱ Σαμαρεῖται 
προσκυνήσουσιν ἐν τούτῳ τῷ ὄρει" ἀλλ᾽ ἐνταῦθα αὐτὸν 
οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι, τοὺς Χριστιανοὺς 
παραδηλώσας" ἐγένετό τε προϊόντος τοῦ χρόνου ἔργον ἡ 
πρόῤῥησις οὐ γὰρ οἷον τε ἦν, μὴ οὐχὶ ἀψώβεν τὸν ὄντως 
εόν. 
21. 7}6808 ΔΏΒΘΟΙΓΒ ἔΠ6 Ὀγοροβοά πυοβίίοῃ, γε 80 

88 ἴο βῆονν ἰῃδί ἰ| νγχαϑ8 Πθϑα 688 : βίησο ἔἴπογα νου] 
6 βιιοἢ 8 ἰοίδὶ δἰζοσδίίοη ἰὴ [Π6 πηοᾶδ οὗ το]! ρίοιβ 
ΒΟγν 68, δηά (ῃδι {Π6 {Ππ|6 οι] ΒΠΟΓΕΥ δγγῖνθ, ἴῃ 
ψ σῇ (ῃ6 Ἔχίθγηδὶ Οσβἢ]ρ  Ὠοἢ δά ΒΘΘῺ δ} } 
σοἰοργαίθα ὈΥ βδογιῆσθϑ δηαὰ οἴδϑὺ σθθ πη ἢ 18] γιῖ68, 
δη Ἑσοηῆηρά [ο ἃ σογίαϊη ρ͵δοα δηὰ ρϑθορῖθ, νου] θ6 
δυγοραίοά, δηὰ ψἤθη Ὀοί {ΠπΠ6 96 νψ)8 ἂἀπὰὶ {Πη6 ϑϑῃηδγι- 
(48, ΘΠ οηΘα ἢ (Π6 Ὀθάπι8 οἵ (γί βίίδῃ ἰγυίῃ, 
ψου]ά ρΡογοθῖνα ἐπὶ {Ππ6γο 88 πὸ πϑοοά οἵ σοῃδηϊηρ; 
ομον ἴο Μουηΐ ΟεοεἰΖίπ), οσ (ἢ. Τορῖο οὗ Φοτυ- 
β8ίθιῃ, (6 ψψογβθ]Ρ οὗ [{Π6 ἔγῃς (οί, {π6 Εδίθοτ οὗ αὐ 
161), δηά (δαὶ ΓΕ] ρίοιι3 βογνίοα ψγὰ8 (ο Ὀ6 τεηάογεα 
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ἴο πίη), ποῖ ὈΥ τηλρηἤσοησος ΟΥ̓ Βδοσ ῆσο8 δῃᾶ 1ῃ6 
ῬοτῃΡ οὗ τἰἴ68, ποῦ σοῃῆποα ἰο (ἢ18 οὐ (Πδῖ ρίαςο, θὰς 
τρις 6 ρογίοσπιθα ὀυεγῳ εὐὐξγα, δὰ ΘΒρθοΙ δ ΠΥ 
τηιιβὲ 6 υπϊίοα τ ἸπίθρτΥ ΟΥ̓́Τ, Πα ΒΑ ΠΟΙ ΠΥ 
οἵ τἴ6. (Κυϊποεϊ.) ΝΙΝ 

ϑοῃοοίίΖοῃ οὔϑοῦνοϑ, ἰπαὶ (ἢ6 0618, ανϑη {ἤοῃ, 
Κπον;, {πὲ ἴῃ {Π1|6 ἰἰπια οὗ [ἢ Μοδβϑίδῃ, ἀϊν!πα πψογβῃϊρ 
νου ὰ Ὀ6 σοηῆηρά ἴο ΠΟ οογίδπ ρΐδοθ, θυΐ τιὶρῃΐ, 
στ ῥγορτγιθίυ, ΡῈ ρογίογττηεἠ ΔῃΥ ψῆοσο. Τῆΐβ ἢ 6 
ΡῬίονοϑ ὈΥ ἃ ραββϑᾶρὲ οἵ δοῇαγ, [ο]. 46, 1. ψίθσα 1 15 
8814 οὗἉ {πΠ6 Μεβϑβιδῇ : “ Αἱ {Πδῖ {1π16 116 ῬγΓΑΥ ΓΒ οὐ Π6 
15γδ 6} 1168 8ῃ4}} δϑοθῃά ἴο (ὐοαά ἴῃ Ψ δίθνοσ ρίδοα {Π 6 Ὺ 
ΤΏΔΥ σΟΙ6 ἰηΐο ἢ]158 ΠΟΙΥ Ργθβθησα." 

ΒΥ πίστευσόν μοι. Τλτηρο {ΠῚ Κ8 ἴποΓα 8 ἤοτο σα- 
αυϊγοα βοῇ ἃ (211 848 ἀσϑθβ ποΐ σοῃβίδί στη γοῖὶν 1ἢ 
δ᾽ πηρὶς αδϑοπέ, Ὀὰΐ ἴῃ οδοάΐεποο ἰο ἃ Ῥτοροβϑά ἰγυτῇῃ. 
Ηδε οὔβογνθβ ἰῃδΐ 85 [ἢ6 Ῥγορῃοίϑ ἤδα Πδονογ νοηϊατγοά 
ἴο υ86 {πΠ6 ψογαβ 7 δαν τιπέο ψοῖι, 80 [Π6Ὺ ἀϊά ποί νϑῃ- 
ἴυγα ἰο τᾶ Κα {Π6 τϑαιοϑὲ σπίστευσόν μοι. Βιιΐ {Π|8, 
ῬΟΓΠΔΡ8, ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 ὈΓΘΒΒΙΠρ᾽ {ΠῸ πηδίίογ ἴοο ὮΣ. .[65}}8 
ΟἿΪΥ οΪαἰτηβ, δ τηοϑβί, ἴἢ6 6 ]161 ἄμα ἴο ἃ ργορλοέ, 
βι1ις ἢ 48 (ῃ6 σοιηδη δοκηον]εάροβ Πίτη ἰο θ6. 

ς ΟἹ ΤΠ ΘΓ 15 ποσα (88 (αἰ νίη γοηδγΚ8) δὴ ΟΡροϑοη 
Ὀθεΐνθοῃ θαγί ἢ] ἐδίμοῦ δα οἷν Εδίποσ ἢ πθᾶνθη. ΒῪ 
{ΠῚ πδίηθ (ἢ6 «0678 ΜΟΥ δοσιιϑίοπηθα ἴο 68}1] (86 
ϑυργοηΊα Βείηρ.Ό. Απά βο {πὸ ατροῖβ δῃὰ ἘοπΊδῃ8 
δἀάτοββοα {ποῖγ Οοάαβ; τπουρῇ (845 [106 ΟὈΒογνθ8) 
Ηίδγοοῖοβ ἰῃ Οδγηὶ. γί. 281. δὰ ἃ ρ ρβα οὗ 
{πΠ6 γαῖ, ἤθη Πα 8808, Ἔστι γὰρ ὃ Θεὸς δημιουργὸς 
μὲν ταύτων τῶν δὲ ἀγαθῶν καὶ πατήρ. Ἡθδῆσςθδ {Π6 ροοῦ 
ΤΏΔΠ (δΒαγ8 6) σοηῇάσθηςν ἀναβοᾷ τὸ ΖΕΥ͂ ΠΑΤΕΡ, 
(ἢυ.5 (ἰπαϑβιο 848 ἢ18 Ῥγθοθαϊηρ ΔΟΙ0Πη8 ἢ8α Ὀδοη 
δυςἢ 88 Ὀδοδηι6 ἃ 80) ΟΔΙ Πρ ἢ1πὶ ΕΔΓ. 

Μογθονοσ προσκυνήσετε 18 [ῸΓ προσκυνήσουσι. Α 
Ηδφθγαίβηι, 48 (1455 ἘΠῚ Κ8. ὙΥ οἰβίθιη ἢ885 1Πυβίγαιοα 
("18 85βϑυτ!οη οὗ {Π6 ονετίῃγον οἵ 6 [δπιρ]6 δηάᾶ 
ΔηΠ1Π1]δεοι θοῖὶ οὗ 2618 δηά δϑαιηδγιίδη ψῸΓ- 
8110, ὈΥ Ἴςορίουβ οἰζαίϊοηβ ἔγοπι “9 Θγοπηθ οἡ ϑορῇῃοῦ. 
1,15. Ἐπυβοῦ. Η. Ε. 4, 6. Τογῦ!]}]. (, Φυά. 1δ. στορ. 
ΝαΖ. Οτγαῖ. 12. ΗΠαγ. οὐ 58. ὅδ; 7. 908. Αηΐ. 181. 
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γε (π6 βαιηδγιίδη ΨΟγβἢΡ - νγ88 ποί ϑηΐξίγεἶν οχίὶγ- 
ραίθά, δϑοπιθ ἔδνν γθπηδίη υπίο (6 ργθβθηΐ ἀδυ, νῆο 
ΟσΟΔΒ ΟΠ ΠΥ οοἰ ουγαία ἢ οα Μοιυηί (δε Ζίμ. 

- Ωῷ, ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε. ᾿ΓΏΘΓΕ 18 Β0Π6 
ΟὈΒΟΌΣΙΥ ἴῃ ἰἤ686 ψογάβ, ψ ]οῖ ἢ885 ρίνοῃ Γ86 ἴ0 Ὠ0 
{π||ὸ ἀϊνογϑιῖυ οὗ ἱπιεγργοίδιοη. ΜϑηΥ σοτητηθηίαίοῦβ 
τοίοσ (6 ὁ ίο σοά, νι (6 βυθδυσι!οη οἱ θεῖον. 
ΟΙΠογβ ἐκ (Πδὲ οὖν 1οτὰ Πογα οἰᾶγροβ ἤθη ἢ 
1ΔΟ]ΔΊΓΥ, οὐ δί ἰοδϑὶ ηεἰχῖη {16 ΟΥΒΏΡ οὗἁὨ [Π6 ἴτυ6 
αοάὐ ψῇῃ {παΐ οὗ 14ο]5; δηά, ρβδγιδρϑ, ἴγοῖ {Π6]Γ 
Ἰηἰογοοῦγθα τ (Π6 Οσης)6 16ο]δίογϑβ, ἽΥ ὝΕΓΘ 
ποΐ ΘΠΓΓΟΙΥ ὑποοηίδιμϊηαίθα : δηᾶ ΟΥὐγ}} οἡ Φοδηῃ ἢ. 
ὅ. (εἰϊοα ὃν [,Δρ6) 8808 ἰδὲ (61 στο] ]ρΊοη ᾿νἃ8 

᾿ χηϊχρά ογεργὶηϊδ πιογῦῖδιιδ. Ὑοἱ τηοβὶ οὗ (Π6 ὈΠοΓ 
οἤδτροθ δἀναηοθά δρδϊίηϑί {ποπὶ ΟΥ̓ ἰπ6 Ψεν8 (88 
ἀοίαιοα ἴῃ 1,ΔΡ6) 8θθιὰ ἰὼ πᾶν πδά 1{{|Δ οὐ ἢῸ 
ἐουηάαίίοη ἱῃ ἰγυ ἢ, δηὰ πᾶν Ὀθθὴ ΔΟΌΠΔΏΓΥ τα- 
{υἰοὰ Ὀγ ΓΤ Δ0]Ρὴ δηὰ οἴ οῦ ἰθαγηθα πηθη, δβρθοῖδ! ν 
Ἐοἰδηάᾷ, ἰπ 19 ἰϑαγηθα ιβϑβοσίδίιοη 46 Μοηΐίε (ὐθε:- 
Ζὶπι, ὃ 14. [ΕΓ ρρΘαγϑ {(παΐ [ἢ 6 δαιηδγ ί8η8 ἢδα, ἔγοπι 
{Π6 εἶπα οὗ Μδηδββθῖ, [ογβαίκθη 1ἀοἸδίγυ ; δηά ΠΡΟΣ 
{Π6 [6π]}16 οὐ Μουηί (ὐοσιζίπὶ Ὀοίηρ ἀοβίγογοα Ὀγ 
Φοΐη Ηγυγοδηι8 (866 .08. Δηί. 18, 18. Β6]1].1,1, 2. 
4. Μδσοο. 6, 2.) παν δή ογθοίθα δὴ δ᾽ίδγ οὐ {(ἢ6 
τηουπηΐδίη, οἱ ψὨϊοΐ ΠΟῪ οβδγοα β8δογίβοθθ ἰο {6 
ἔγι6 (ὐοά δορσογάϊηρ, ἰο {Π6 τ[68 οὗ {πΠ6 Μοβϑαῖς ἰδανψ. 
Βαβι 468 (45 [,δίῃρθ βυρραβί8) δα {Π6Ὺ Ὀδοη συγ 
Ὁἵ ρτγοβ8 14οἱδίσυ, οὐγῦγ 1ογὰ 8 γοθυΚα νου] ἢᾶνα θ6θη 
ΠΟΙ βανοσθ. Βυΐ ΠῈ οἤδγροβ (πὶ ἢοΐ 80 το ἢ 
ψ ἢ οοΥγμρέϊον, ἃ8 Ἰρηογαποο. Ἡθησςο βομθ οοπ- 
τηθηΐδίοτϑ ἀδίθυηθ (ἢ6 σοηποχίου δηἀ 8686 ἴο Ὀ6 
{π|8. “Τῆδ ϑδιηδγιΐδη ἡ οσϑἢϊρ 884}} 06 ἐἰοϑίγογοά 
Θαυδ!]Υ ἢ τΠ6 ΨΦΘ ν 5} : {πη} ποῖ, πονανογ, (Π8ὲ 
ἴΠ6γα. 15 πὸ ἀξϊεγεηοο ἴῃ Ῥοϊηΐ οὗ αἀἰρη ν θοίνθθη 
γΟΌΓ ΜΟΥΒΏΙΡ δηα {Π6ῚΓΒ: [ὉΓ γου, Ψγῆο ΟὨΪΥ δάπὶΐ 
{π6 Ῥοηίΐδίδιοι; δηα τεαὐοοῖ ἐδ6 οἰοσ βδοσοά Ὀοοΐϑ, 
ἃΓ6 ποΐ δηδυρα ΜΙ 80 εχϑᾶςΐ 8 Κηον]είῖρε οὐ Οοά 
δηα τε] ρίοη, ἃ5 6 ὅθνν8 ᾶγθ, ἘΚ Βογοίοσγε (ὅτι) {Π6 
ϑανίοιν (ἡ σωτηρία) Μ1]1 ὃς (ἔστιν) οὗ 186 Ψ6ν5." 
Βυὺ (15 Β66 18 ἃ βοιῃθνηδὺ ἤδγθὶὶ ἃ ογογϑίγαι θά 
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ἰηἰογρτγοίδοη : δηᾶ (45 ΤΙ πδη οὔβογνθ8) {Π6 ᾿ψοϊηδη 
Πδὰ ποῖ δηαιϊγοὰ πὸ δα (ῃ6 γα ἀποιυίοαρσο οὗ 
(ὐοά πὰ ἢἰ8 ψΨ1}}, θὰς ψῆο ψογβηιρροά αοά :ῃ {Π6 
ῥοίϊον ρίαοσθ. Ῥυ.θίδγδαθ!θ, {πογοίογος ἰο {Ππ|8, 18. 188 
᾿ητογργοίδίοη δαορίοα ὈΥ Μαγκίδηά, Μογυ8, ϑἊῃυ]Ζ, 
ΒΟ Ιουϑηογ, ΤΠ 8η, δηὰ Κυΐηοοὶ, ψἢο ἰακα ὃ [ῸΓ 
καθ᾿ ὃ: ΜῈΟΝ ΘΧργθϑϑίοη (ἸΘῪ {π|}}.) τᾶν πᾶν ἃ 
τοίδγθησθ ἴο [6 ρέασο οὗ Ρυ]1 6 ΟΣΒΠΙΡ ; 4. ἄ. “Υς 
ὙΓΌΓΒΠΡ Ηἰ πὶ δοσογαϊηρ' (0 ἃ ἔοσπι οὗ γουγ οὐ ἰηνθῃς- 
τΙοη,, »γ7Ὸ υεϑεέγά ἱσπογαπέϊά; 6 ΜΟΓΒΏΪΡ ὕγὸ πιϑίϊογ δ 
ποοέγά 5οϊοηέϊά, Καονίηρ (μὰ “6γιιβδ] τ 18 {Π6 ρ͵δοα 
ΔΡΡροϊηίοδα ὈὉγ αοά. 80 Τιϊπηδῃ ρῬΑΓΔΡΏΓΑΒ68: ““Ὑοὺ 
Ῥογίογμῃη βδογθα σιΐθϑ ἴῃ ἃ ρΐδοθ δυίῃοσιΖοα ὈΥ͂ ΠῸ 
αἰνίπθ σομητηδηά ; δυἱ Μ6 ἴῃ 8ἃ μΐδοο {μδὲ [85 {πδῖ 
Βδῃσίοη, ἢ 4 ἰδ ]6 ψ ῃοἢ ψγ8, ΟΥ̓ αἰνίηθ σον 
ΤΠ, 01} δηα δρργοργίδίεα [Ὁ ἰῆδί ρυγροβο." 
Σωτηρία ἰΒ ρμυΐ ἴογ σωτὴρ, ϑανίου, 485 Ῥ᾽Υίβίοϊη δηὰ 
Ἐπ γι 5 οχρίαίη. ὅ0.. σωτήριον 1π ΓΛΚα 2, 80. 8, 
6. δῃηὰ σωτηρία ἴῃ 1,.71. δηῃαὰ Βοιῃθί πη68 1η τῃ6 (]45- 
8.81] ὙγΙοτβ, 85 δαΐμα ἴοῦ δογυαέοῦ. ΤὮϊ5 ϑίοοῖϊο, 
ἹΜο] ἀθημδιιοσ, δηὰ (Ὁ]]1ὴ8. Απά 80 αἷ8ο Μαϊἀοηβίϊ, 
Μ}Ο ἜΧΡΪ δίῃ, “ Νοβ δ 6] 7.888 Η]ΘΓΟΒΟΪΥΎ 15 ΔοΓα- 
ΤῊ} 5, νοβ ᾿Ιἡνθηΐο νρϑίγο." Μδράρ, 1: ἢ18 1)1586Γ. {Π1.8 
ῬΑΓΑΡΉΓΑΒ6Β: “Υοι ΘηΠΌ ΓΕ σΟΠΟΟσπηρ ἰΠ6 ρέαοα 
οἵ ψογβῃρριπρ, Ραϊ 4 ΔΓ τῇογο πηροτγίϑηϊ 40681[10Π 
15 δἃ[ 586 θοῦ ΘΩ ι.5 δΔηα γοι!, πδηϊοῖν, (ἢ6 ο)εοέ 
οὗἨ ψόῦβῃΡ, τοβροοῦηρ ψὨολ γοὰ 86 Ἰρῃογδηῖ. 
Κυΐηοοὶ οὔβογνοϑ, (μᾶῖ «0688 τ1868 80 διριιηδῃηΐ 80- 
οοπιηοάεαϊοα ἴο {πΠ6 σοιργοῃοηβίοη οὗ ἰΐ6 ψοιϊηδῃ, 
ΠΑΠΊΟΪΥ, (ἢαὺ {86 (σ8 μα]. ψουβΡ ψν85 ΠΚοὶγ (0 
θ6 νι τἢ (πὲ παϊοη ἔγοιη ψῇοπι ἰἢ6 Μοββιδῇ να 8 (0 
βρτίηρ ; ψ ϊο] 586 ταδί δάμη: ἴο θ6 {Π6 «6 ν»]5}. 

28, 44. ΤἼ 86 η|π]6ηΐ Ργορουηάθα 1} ν6Γ. 21, 18 
ΤΏΟΓΟ ΘΧΡΙΙΟΙΟΥ πηξοϊά6ἀ, δηὰ (ἢ σοηηθοίοη ἈΡΡΘΑΓΒ 
ἰο Ὀ6 {Π|858. “ΑΠΒουρὴ νὰ εν αν ὈΘΘῺ 80 ἴδν 
Ὀαῖίοῦ ἤδη {Π6 ϑαμηδιι8η8, ᾿ΠΔ5Πλισ ἢ 495 6 ἢανὸ 
οἴετεα 5δογιῆςα5 ἴο αοά 1η {π6 ρίασθ τ πιοῖ Π6 διῇ 
ΠΙΠη56 Γ᾽ ργοβουιθθά, δηα γοῦ ἴῃ (᾿δί. ἴον ψ ἢ ἢ 1Π 6 ΓΘ 
18 πὸ ἀϊν!ηα οομηπηδηά, γοῖ ΒΠΟΓΠΥ [Π6 το οὗὨ ψοΓ- 
Βῃϊρρίηρ Οοά, 85 τοϑίσοιθαὰ ἰο ἃ οογίδίη μἶδοθ, Ὁ1]}} 
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θὲ ργοραίϑῶ, δῃὰ 8 τῆογσε ρογίδοϊ ἸΌσβρ οὗ πὶ 
ΘβίδὈ ! ]8η64. (Κυΐη.) 

48. ᾿Αλλ᾽ ἔρχεται ὥρα, “ αἴ ΘΠ ΠΝ ΘΓΙΟ ΘΙΠΡ118 ογὶΐ, ᾿π|0 
͵δι δά ϑϑίι.: ἐσ β σελεπῶμει ἃΓ6 οδἰ θὰ ἴῃ ορρο- 
δι[ἰοη ἴο ψΟΥΒΕΡΡΟΣΒ Ὀοί δ Ψογιβαίθαι δηὰ Μοιης 
ΑετγαζΖίι, δηά ἀδηοία ἱποβ 0 88}4}} ψόσβῃρ αοὲ 
ἴῃ ἃ ΠΊΟΓΘ ΠΟΙΥ ΤὨΔΏΠΟΙ, ἰ. 6. ΤΟΥ βριΓ (Δ Ϊν ; δηά 
προσκυνήσουσι ὮΘΓΟ ΓΘΟΙΈΓΒ ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ ἴο (Πδὲ ρατί οὗ 
ΨΌΓΒΠΪΡ ΠΙΟἢ σΟὨΒΙβῖ8. 1ὰ (Π6 πιὲπά, ἃ8 ορροβθὰ ἰο 
ἐτέογπαϊ ογαἀϊπαποδε. 
. Ω4., πνεῦμα ὃ Θεός. Αἢ ἔπυεγδθ Ῥτοροϑβι(οη, ᾿ἴκ6 
{ἰαὰΐῖ οὗ Θεός ἦν ὁ λόγος, ἴῃ Φο 1,1. ΒγῪ πνεῦμα, 18 
τιθδηΐ (48 ἈρΡρ6δΓ8 ἴσοι 20 δηὰ 41.) δὴ 1:πλπηβίθγιδὶ, 
πποοιηροιπαθα πδίιγο, 1ην]81016, ποί ἱποϊιά δὰ ὈγῪ 
ΒΏΥ β8Ρᾶς6, 88 ΔΥ (ἢϊηρ σοΙΡοῦοαὶ, Τῆυ8 ἘΠοβθημ. 
ἀοἤη68 1ἰ, τποηδ ρεγγεοἐϊδδίπια, ροίεπέϊδοίπια, ονηπίδεῖα, 
δαρίομέϊδδίηια, ορέϊπια. δὸ (ἸὨΠγγβοβίοῃ, ΕΠ 108, 
 εἰβίοίη, Κυϊηοοῖ, δηὰ οἴμοσβ. δ'ϑα 208. Δηϊ. 8, 4, ὃ. 
Απά, 5ῖηςα (ὐοα 18 οὗ ἃ βρίγιἴυ.8] παΐαγθ, ἢ18 ΨΌΣΒἢΙΡ 
15 ποΐί ἴο ΡῈ σοῃῆηρα ἴῖο Δηγ σογίδιη ρΐἷαςθ, (Αςίβ 7, 
48, 47, 425.) Ὧοῦ οοἰεργαῖθα τι ἢ υπηθδήϊηρ 6Χ- 
ἴθΓΏ8] τἰΐεβ. 1ϑπὴρα Παγα σομρᾶγο8 ἀριπάδηος οὗ 
ΟἸΙα581ς5 8] ρᾳ588ᾶρ68 ; ἃ8 (ἰδίο 1)15[1οἢ. δῚ᾽Ά [6118 δῖ 8η1- 
Τη118, ΠΟΌῚ5 τι σαΓΙη1η8 ἀϊοιηΐ ; ἢϊσ Ε0]1 ργεοὶρυὲ 811 
Ρυγᾶ πιοηΐα οοἰθηάυ8. Ρ]η. Ῥαηορυγ. ΓΓΆ]Δη. 8. 
Αμμδανστίο ΘΠΪπ|, οἰϊαπὶ 1[)608 ᾿Ρ508 ὨΟΏ ἴ8π| δοοὺ- 
Γαι Δἀογδης πη) ργοοῖθι8, απὰπι ᾿πηοσθηκᾶ οἱ δαηοίὶ- 
(Δία ἰεἰδγὶ ; ρτδίοσοιηαυαθ δχιβυϊηδγὶ,. 401 ἀθ᾽ αδτ1185΄ 
ΘΟΓΌΠῚ Ρυγᾶτη σαϑίΔ 6116 τη ηϊ6Π|, αυὰπι 411} τηθα 8- 
ἔὰπ| σαγηθη ἱπίυ]ογιί. Μαπδηάᾶον. πάντ᾽ ἐστι τῷ καλῶ 
λόγῳ ἱερὸν, ὃ νοῦς γὰρ ἐστιν ὃ λαλήσων θεῶ. ὅδ66 
Ῥοῦρυτ. ἀ6 Αδβέϊη. 2, 60 δηά 61. Ῥοῦβ. δαί. 2, Ἵσίγ. 
Ρῃϊ. Ψυἀ. 1, 195, 924. Δηὰ 278, 47. 'ΤΓηαΐ (6 νίβογ 
ψοννβ τηδίηίδιηφα {Π6 ϑδριυδ! γ οὗ (πΠ6 Οοἀϊιοαά, 
τ ἀρρ ἴτοπῃ ἴῃ6 ἘδΡΡΙΠΙοΔ] οἰϊδ]οἢ5 δαἀάιιοοά ᾿ὍΥ 
ϑοῃορίίρεη. Οπ {18 53:|0]6ςῖ, Ἐοβϑηηι. οἴἶδιβ {Π6 
ΟΠ] ον τοβθοιίοηθ. ““ Μϑηία διυΐθπὶ Ὁ] π08 
Πδυπι, πηθηΐθιῃ, πδίαγαπη [η{6]}ραπίθη, ἄτη πηθηὶ 
ποβίγῳ ηϑιηΐ τοί βοηίθηίς ἀ6 [260, ογοδηΐο, σοῦ- 
δουνδηίθ δυἀαὰθ Ὀδηθῆολιμι μοι τε ριοποπὶ ραγὰ 
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αἰρυθηιὶ, ἰδοηαιια τοοίδ πα ϊοΐα ἀ46 ΠΟΡῚΒ ἱρβ818, αυΐ 
51Π1118, ΟἿΓ 8'τ115, 4α1Ἃ δροπάσθι, 400 ἰοηάἀδηάιπι 
810; ἀυπ ΡΟΓΓΟ 8 Βθη θη [118 οἵ 1Π6}]1ς 118 σΟΏΡΤΙΙΟΒ 
86Π 51:18 οἵγὰ δι), Ὠ05 οἴ 4105 βιιυλί1113, ἢ 5416 σοἢ- 
νοηϊ θην ἀρίπηυ5. ΗΔ8 [4168 βαηίοὨ[148 υδΐαι6 60}]1- 
Β6Γθ, 80 1η46 ΟΥΟΒ 8681::8 ὉΡΓ4Π6 ΘΧΡΓΙΏΘΓΘΟ ΡΟββιι- 
Τη.8, Ω66 Π6ΟΕ6886 68 Νὴ 1261 Ὠοπιϊηΐβϑη6 ὨδίμΓϑΠη, 
αὖ 608 Ρ6Γ δάβρθοίδθη!α βρη Ἐχργοιηδίηι8. [26118 
ΘΏΪΠ, δὲ ΟΙΏΠΙ8Ο 118, Ιάροα 6 οἱ οὐγμηϊΠ) ΠΟΙΆ 
Τοοῖϊ 86η805, Γοοϊὰ βοΐβ, οἵ πογιι οὐπὶ 1118 ΠΟΧιΒ 
βρλιονἡ δ66 Μοεὶ )ιββογί. ἀ6 1)60 βρι τί δά ρορυ- 
ΓΘ 1η{6]]Προης4πι, δοσοπιηοάαίὰὸ ἀσβοσθθπαο, ἴῃ 
ἢ15 Π΄188. ΤΏΘΟ]. δηα ῬῇΣ]οἱὶ. Ρ. 828. 5664. 

45. οἶδα ὅτι Μεσσίας. ΑΒ ἴῃ {πΠ6 ἀρ οὔ Π6 Μδο- 
ΟΆθ669, ἰΠ6 96.788 ψοα δοοιιβίομηθσα ἰίο σαοΐίϑγ. {Π6 
ἀδοϊβίοη οὗὁἩ αυδβίίοηϑ σοηοογηΐϊηρ οογίδίη Ῥοϊηίβ 'ἱπ 
το ρίοη ἴο (6 Ῥτορποίβ ψΠοῸ βῃου α ΚΙ βρεληῖτη 
ΔΡΡΘΆΓ; 80 {18 δαιῃδυ δὴ ψοηϑη (0 ὙΠΟΠΊ «6818 
Ἰ8Δ6 ἃ ΓΟΡΙΥ βοιιονῃδί πησχροοίοά, δηὰ νἢΟ αἸά ποΐ 
αυϊία σοι ρσγθῃθηά 5 ψἢδτ δα ΒΘΘη 8α1 ἃ ΌῪ Ὠϊτη, σοη- 
σΟΓΏηρ; {Π6 [ἌΓ πιοΓα Βρ γἰἴι18] ϑγοσϑῃΐρ οὗ αοἀ ψῃΐοἢ 
85 ἴο δ6 6580 15Π66 (Ὠγουρῇουΐ (ἢ 6 νον] ά,) γείγγοά 
{Π6 ΨΠΟ]6 αᾳυσβέίοῃ 0 ἰῆ6 Μεοββίδῃ τηθηθ!οηθα ὈΥ 
9690. ΠΙπη86][ νοσ. 92. διηςα (ῃ6 ϑαιμλδγι δη8 ἀσγινοα 
{Ποὶν οτρζίη ἔγουλ (ἢ6 678, δηα Ὀο(ἢ ΠΔΙΟΠΒ ΨΟΓΘ 850 
οἰοβοὶυ θογάθγιηρ οα δαὶ οἴπδσ, 1 18 θᾶϑυ ἴο 866 ΠΟῪ 
1Π6 ορ᾿πίοῃ δηϊογίδιηθα ὈΥ [6 “Ψ6νν5 σοβρϑοῦῃρ [6 
ΔρΡρθᾶγσαποα οὗ 1Π6 Μαββίαϊι, 88 ἃ γϑβϑίοσοεγ οἵ {Π6 
ΠΔΙΙΟΠΔ] ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ δηα ἀοχηεϑίῖς ΠΔρΡΡΊΉ 685, Βποι] ἃ 
Ὦδνο ἰουπά 185 ΨΑΥ ἴο {ΠπῸ δαιμδιιίδη8. δθα {π6 ηοΐθ 
ο Μαίιἢ. 2,15. ΤΠΪδ ὀχρβοίδιοη (88 (πον ἀϊὰ ποῖ 
δάμη ΔΩΥ Ὀυῖ (ἢ6 Βοοίβ οὗἩἨἁ Μ0οβ68,) γὰ8 Ἰουπάοά 
οἰ ον ὕροη Ὠρδιί. 18, 156.1 Τὴε 1,κΡ ἐν Οοά ευἱϊ 
γαῖϑα πρ μπέο ἐΐδο α Ῥγορὴθέ ζγοπι ἐἠα πιϊάδέ 0 ἐἦθο, 

ἘΞ Ἰλιγγίασε πρὸς τὸ τῶν ῥηθέντων ὕψος, καὶ λοιπὸν ἀπαγορένει 
τὴν περὶ τῶν τοιούτων ἀκρόασιν. (ἘαϊὨγταΐτι8,) 

Ὁ 1019 Ἔχ γοῦν ἰἢδι ἰἢ6 τηοάδγῃ ϑδηλδι 88 (49 ΔΡΡΘΆΓΒ ἔΓΟ ΠΣ 
(πεῖς ἀηοράϊιοὰ σοτητηθηϊαγῖε8 ἰὴ ΡΟΌΪΙΟς ΠΣΌΓΑΣ 65) ἀο ποῖ ἱπίεογρῃγεῖ 
1Π|8 ραββαᾶσε οὗ ἴῃς Μεβϑίαῃ. δὲὲ ἃ ἀἰβϑεγίδιίοη οὗ (δδβοηΐὰ8 ἀβ 
ϑαιλατιιδιιογύχη “ΓΏοοϊορίδ, Ρ. 46, 
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47 ἐὰν ὑγοίλνοη, λο ἀπίο ἥδ; ὠπίο ἤδη: ἤεαγήθη' ψε) 
Πα δαιηαγ δη8 866π|, Πού νοῦ, ἸΡροη (ἢ 6. ΨΠοἷο, το 
μᾶνα δηίἰογίαϊηθ6α πηογα οογγθοΐ ηοζοηϑ οὔ" (6 Μέ68» 
βίδῃ δηὰ ἢ18 Κίηράοιι (Πδὴ ἀϊά ἴτ6 Ψ06 8. [11 566 188 
Ργοόθαῦϊα, ἔγοαι δὲ ψνα ἰθάγῃ οἵ (Π6 ἰδίου δαιηδι δ; 
(μδὲ {Π6 Ὺ τοραγάϑα πἰτὰ ποῦ ΟὨΪΥ 88 8 ροιβοηαρα ψγίο 
ψουα βυδ᾽]οοΐ {Π6 Οἴ ΠΟΙ πδίίοβ οὗἩ [6 φαγεῖν τὰ {Π 6 
ἀοπιηίοη, θιΐ (49 πιὰ δα ςοἰϊεοι64 ἴτοπι {Π6 αἴ 
φοιγϑα οἵ {18 ΑΡΝΩΝ του (Τοροίμογ ψιτῇ ([ἢ}6 τοὐδ6)ι 
Ρατί οὗ ἐπ6 96. 73,} Ἔβρϑοίδ!ν Ἔεχρβϑοίβά ἴῃ {8 Μαεβϑίδ 
ἃ Ῥρνορὴἠεί δηπίίαν ἐο οσες, ὯῸ βου] γοβίογα {π|8 
Ῥ εἰν, δηά θοβίον ἃ πιογὸ δρυηάδηϊ ροτίίοη οὗ ἀϊνὶηθ 
ον] οᾶρα, δηὰ σοϊημηιηϊοδίθ Ἔν ΡΥ Κιπὰ οὗ ἱηξογηγο: 
το Μ ὨϊοΪ. τοραγάδα {Π6 ἔσθ δηά ραπυϊηὲ ΓΒ ἢρ οὗ 
(οί. 8ὅο Μαϊιηοηϊάοθα, εἰϊδσά ὉΥῪ εῖβ. “Τῶον 
ἤθη Κίηρ, Μεββίδῇ 8[}4}} σοιηθ, δῖ {πδι 15 ι ἀθῃ ἐπ 
Ρτοΐουμα ν}}} "»α αι ἃ αρϑῃ ἰο 4}}." ὙὍΤιθ ψογὶβ ὃ 
λεγόμενος Χριστὸς, ἅτα ἴτοπι [6 Εναηρ οἶδέ, διὰ ποιὰ 
6 Ιηβοτίθα ἴῃ 84 Ῥαγθηίθβίβ, δοοοσύσηρ ἴο 6 δα, 
νη, (ὐδπῖρὈ6}}, δηά Κυΐϊηοοὶ. Οὐδ ρΡΒ6}} {Π1η}κ8 10 
18. τη 1681 {παι {Π 686 ννογὰβ ψεγα μοί βρόκθοη ὈΥ ἐΐδ 
ψομδη. Οἱιγ 1ογά, δηά {πΠ6 τνοπιδη (8408 [6,}) βϑροκθ. 
ἃ αἰαἰθοῖ οὗ (Π6 Οδαϊ δα, δὲ (πδὲ {1π|6 (ἢ86 ἰδηριαρο᾽ 
οὗ (6 σουπίγγ, δῃηὰ ἰῇ {Π6. Ν, Τ. “σΔ|1|64 : Ηδῦτον, 
ψ Ὠογοῖη εδιαΐς ὰ8 {Π6. ΡΥΌΡΕΟΥ ἐεγηι, δη ᾿σοηδβ6- 
ΠΗΘΏΓΥ προοαρά. ηοΐ. ἰο θ6 ἜὌχμρίδίπθα ἰο οἰζθογ 1π' 
Οτοεκ, ψῃοῖ ΠΘῪ πο τΘ ποῖ Ββρθακίηρ, δὰ Ὑ ϊ ἢ γᾶν 
8 ἴογοῖρῃ ἰδηρσπαρε ἴο θοῖῃ. Βυΐ 1Ὁ 7825 ΝΟΓῪ ῬΓΟΡΘΡ 
ἴογ (6 Ενδηρο  βί, ψἢο ψτοίθ ἴῃ αγθϑοῖς, δηὰ τῇ {86 
τηϊάϑι οἵ ἴποβ6. ψνῃοὸ ἀϊά ποῖ υπαἀοιβίδηδ ΟΠ δβάθο, 
ψ θη ᾿ηἰγοἀποίηρ' Δἢ ογΙθηίδ] ἴθγη, ἰο Ἔχρ αἷπ' ἴξ [Ὁ 
{Π6 βᾶΚα οὔ 6 ατσϑοκ γοδάθιβ 718 ἄρρθ818 (0 δ6 
50 ΠΟΙ ΘΠ ΕΠν σοηνὶ ποίησ. ΜαγκΙδηά, μονϑνογ, [5 
1 ποῦ Ρτόρδ0]6 ἐπδξ τ ϑῃου ἃ παν σοπηα ἔγομ ἔπ 
υαησοί,εέ, Ὀδοδυ86 ἢθ Παδά Αἰγοδαυν δχρ]δίηθα 1 1 1, 
42. Ἧς {πογοέοσρ 15 οἵ ορι πίοη {παᾶΐ 11 ν 885 ἐοϊδίοα ἴῃ 
ἔτοιὴ [Π6 πηδγρὶη : δηά, ἰπ θεά, 1 15 ποΐ ουηὰ ἰη- 8 
γτῖας Ν γβδίοη. Βυΐ {πδἰ ΠΠΔΥ νΘΓΥ νν6}] θ6 δοσουηίοά 
ἴοσ, ὈὉγῪ σοηῃϑβιογίηρ ἴον τὐλοπι [παΐ Ὑ Ἔγβίοῃ 85 πιδάθ. 
Βεβι468, 1{ 15 ἀδίδηἀοα ὈῪ (86 ΨΘΓΥῪ Θαυν ῬΑΓΔΡΉΓΑΒΟ 
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οὗ Νοπηυ8, 848 αἶδο ὃν (Π6 Ψυϊρσαΐα δῃα οἵιδὺ νγβϑί 8, 
δηά 411 {π6 ΜΆ. ἐνείεννον 5 1 ᾿πηργοῦδοία {Ππῶ τῃ6 
Ἐναηπροῖϊδι βΒῃου]α σἤιι86 ἴο τερεαὲ τ 1πἰογργοίδιοη 
οἵ 830 ἱπιροτίδηΐ α ψογτά. Οἡ ἀναγγέλλειν ἴῸγ αὈΠ6Γ6 
866 {π6 ποΐα οη ΦΖοδη 106, 14. 

40. ἐγώ εἶμι, ὁ λαλῶν σοι. ἴ 8ῖη 5ιι|ρτι8ε (ἢδί {Π6 
σομηπηθηΐδίογβ (ὁ ηοΐ ποίίοο ἴΠ6 τπηδ)]οϑιϊς, νοΐ ΒΡ ]6 
ἀϊρηιν οὗ {Π|5 δΔάγοββϑ, 8: ΠΏ} 8. ἴο. {Π6 80 τηιοὶϊ δά- 
τυϊγοά “1 ν|}}--- 6 τῆοιι Ποαϊοα,".--τοῦ (ας οὗ Μεγ 
4, 80. ““ Ρεαςθ---Ὅ6 511}},᾿ δηὰ τηδηῦ οἰπεῖβ. Ηον 
ἦς Ὠαρρβθηβα ἐπαΐῖ 9685, ψῆο δι }}ν Π6]α ἢ π|56 1} 50 
Ταϑογνοιὶ οἡ {Π|8 ροίϊηΐ, δνθὴ ἴο ἢ 15 ἀ]1561}0168, βου 
ἤανα ἤογο ἀνονδὰ ἰξ 80 ἔγδηκΚὶΥ ἰο {18 ψνογγηδη, δηά 
ὈΥ Ποὺ ἴο {8 ϑαιηδγίίδηβ, 48 ὕδθη τὉπουρ]ν 5ῈΓΡΓΙ5- 
ἴῃ. “Το {6 (εἐνν8 (οὔβογσνοϑ ΕΓ γ Ππη105) ΨΠῸ 
ΡῬΓρδβϑβοὰ ἢϊπὶ οὐ 1ἢ6 ροϊπί, βαγίηρ (Μοῇ. 10, 21.) 
“ον ἰοπηρ ἀοβῖ ἴοι] πο ἃ οἷν πη 18 1Π ΒΈΡΘηβα ; 
161} υ8 ψηῃοίπογ τοὺ ὃ6 {6 (ἢ γιϑῖ," [6 ἀθοὶ πο 
Εἰνίπῃ ΔΠῪ ἀδεῖϑῖνα ἄηθνοῦ. Ὑεῖ [0 {Π}|18 ννοιηϑη [16 
Τοδαιϊν τονοαὶα Πιτ586 17, δοοαμ8ὸ 8ὴ6 τνδβ δοιίον δίς- 
ἔδοῖθα {πη τον. Εον {ΠΥ βουσῃΐ τὸ ἄποιυ, ποί 
ται (ΠΟῪ τηϊρης δοίδουο, Ὀϊὲ (Ὸγ τἰ6 ρΌγροβα οἷ ἀἠ6- 
Τιάϊηρ ἢ18 ργοι 58:08 ; δι 8.6, ἢ ἤραγίησ ἱ{, θ6- 
[ονθ. ὅο (ὑγοίιιι8 δᾶγ8 10 88 ἃ τοναιὰ [ῸΓ ΠΟΥ 
ϑησία 688 οὐ ἤδαιῖ. Ἴθθ8θ8 ᾿ΔῪ Ὀ6 ΨΘΓῪ να]! γθὰ - 
ΒΟΏΒ, ἃ8 (ΔΓ 8ἃ35 σοι!σοσγηβ ἴἢ6 τὐοριαη, Ὀυϊ ποῖ (ἢ 6 
ϑαπηηχίέα 5, ΟἹ “Ὦοβα δοσοιιῃΐ (Π6 ἀνονν ἃ] βϑϑγηβ. ἴω 
ἢδνα Ἀδϑῃ οἱιεῆγ τηαάθ. ΤὍΤῇδ γοαϑοῆ ΜὮΥ οἱἱγ 1 οτεὶ 
οἤοβ6 ἴο γανϑδὶ ἢ πη56} 80 ὕῃγαϑογνθα!Υ ἴο ἴΠ6 δαπιἃ- 

ΟΤΙΔ8 ψ88, ὑὕδοδυβθ, 1 (6 ἤγϑθί ρίαςθ, {ΠῸῪ ψθτο, 
ὉΡΟΩ {ἢ8 ψνῇο016, ρθίβοῃβ δϑίίεν ἀββοσνίηρ οὗ {Ππ| 
ΠΟΠΟῺῸΓ [ὉΓ ᾿πίρργν δ) πιούαὶ ντῖθ. ΦΪγ, ὃ6- 
σδ.86 [Π6 ΓΟΒΒΟη8 ΨὨϊοΪ, Ἰηάδιςσοα οὖγ Ἰιογά ἴο τι86 
ἀηδῖ σδυςοη [ἢ ἴΝ}18 Ἰηἴουσοισθο ΨΠ (Π6 {6νν5, “14 
ποῖ ἤογα ἃρρίυ. ΕῸΓ τῆς δαιηδγιίδηβθβ, ἃ5 ψὸ ἢᾶνε 
866ῃ, Θηἰοτγίαιηρε δι᾽ τΊΟΓΘΟ σογγοοΐ Ὠο[οἢ5 οὗ τῆ6 τὰ 6 
πϑίαγο οἵ (Ομ γίϑι ̓  5. Κιηράοη,, δηα Ψογο, ἴγοίη {Πεὶγ 
ογάουϊυ ἀοπηθϑηοιγ, [688 ΠΠΚον ἰ(ο ἀθι186 ἃν ΠοίϊοηΒ 
οἵ ἢ18 (σγγοϑίυ αὶ! Κἰησάοπι ἰὼ Ρυτροβθβ οἵ β86αϊίοι. 
76 96νν8, οὐ {Π6 σοῃίγαγγ, ψουἹ (485 Ἰδοάάτιμο 

νΟΙ,. 1Π|. Κ | 
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ΟὈβόγνθϑ) ἤδνα σοῃϑβίγιιθα δῇ οροη ἀεοϊαγαιοη οὗ 
Πι)56 ἀπ 6γ (παι ἙΠδιδοίογ 85 8 οἰδιηὶ ἰο {π6 ἐλγοπς 
ΟΕ ]1)αυϊά ; ἴὰ σοηβϑοαιαπος οὗ ψῇηῃϊο, τὴν ψουῦἹὰ 
ἤᾶνα ἰδ κθη ὉΡ ἃγῃ)8 ἴῃ [6 σαυ.86, (ΨΦοίη 6, 1δ.) ἀηὰ 
οἴοι8 νου ὰ πᾶν δοουβοά ἢϊπὶ ἴο ἴῃς Βοιηδη ρῸ- 
ΨΟΓΠΟΓ, 8ἃ8 ἃ ΓΟ 6] ἀραϊηϑῖ ὑποϑαγ ([λικὸ 20, 42᾽0.). 88 
(ΠΥ δἴογναγὰϑ αἰ. (Κ6 29, 2.) 

97. Νον ἴο]]ον8 ἴπ6 5641] οὗ {ἢ18 σοηνογβδίϊοη, 
ν. 27---42. 15ϊ, ἴῃ τοϑρθοῖ οὗ (ἢ6 αἰδοῖρ] 68, ν σι. 97. 
φαἸν, (ῃ6 ψοιηδῃ, ν. ἐ8---80. 9|6β115 ΠΙη1861, 81, 88. 
41 η]γ, {π6 τη Δ Δη.8 οὗ δίοαῃ,, ν. 80---42. ([,τηρ6.} 

27. ἐπὶ τούτῳ. αιαῦϊυ8 βυρρ 168 πράγματι. 1Ὦ 
Ῥιοίοεν ῥήματι, Ὡροη ἐῤί5. Ὑει 1 ψου]ά οί, ψίτἢ {ἢ 6᾽ 
δΥΓδσ νογβϑίοη, 6 ίεου, Ενδϑηλιβ, Νδίδ] 5, δηά 
Οτοίϊα8, σῖνα [Ὁ {Π6 8686 “ τοὐὲέθ 5|6 τῦυα5 δρεαξκίηρ᾽ “Ὁ 
ἔοσ (δὲ ψου]ά ΠρΡ]Υ {πα {Πογ ἀφαγὰ τἢ6 ψοτγὰβ οἵ 
ΟὨγῖβε ; νοὶ (Ποὺ 10 18 πιδιηίδιποά ὈὉῪ 1,816) 
Ηουμδη δηά Κυΐποοὶ 0 5.}ν {π|πκ (ἔγοσι {ἢ6 Ϊ48ὲ 
ψνογάβ οὗ 1Π6 νϑγβ86) ἱπ)ργέοόραῦϊθ. ΤΠΘΥ τοοπάετγεά, 
Ἰπάδϑά, δὲ βθοῖηρ .9681:18 σοῃνοσϑίηρ ΨΠΠ 8 τυοπιαη, 
ψ ΟΠ ΠΟῪ πηϊρἢί 6} ἀο, 18{, Ὀδσαιι56 οὐγ ἰοτὰ βθοτης 
ἴο πάνθ βοιηθν ῃδύ ΓΑΓΘΙΥ σοηνογβθα Ψ 11 1[Π 81 86Χ, δηα 
δίποο 1 ψ88, ὈΥ {πΠ6 Φενβ ΒΔΌΡΙ68, σοπδιθγθα ἴῃς 
ἀδοογοι8 [ὉΓ ἃ Ἰ)οοίογ ἴο ᾿ο]ά ρυῦ!ϊς σοηνογβδίοῃ 
σῇ ἃ ψοτϊηδῃ, ὄνθη ἱπουρῇ 516 γα ἢ158 ν]ἴδ, βίϑίθγ, 
ΟΓ ἀδυρῃίογ. δὲ Γρῃείοί, ϑομοοίίσεοη, δηὰ δομοιὰ 
ἂἃΡ. Μεουβοῆθη." ΦαΪγ, Ὀδθοδιι88 118 88 8 8 ΓϑΏΡΘΓ 

ἘΝ πορῆ τοΐ Ὀ6 βυΣριβο {Παϊ ἰϊ ϑῃουϊὰ Ὀ6 ἃ πιδῖίεγ οὔ ννοηῆον 
ἢ τΠ6 αἰαὶ μ᾽ 68 τπαὶ τ Παὶγ πηαϑῖθυ νν88 [ΑἸ Κι ρ τὶ ἢ 8 τοοβαη; ἴογ 
80 ρτεαῖ (πόννετοσ δυδισα δηὰ 1}} ἔουιἀ64) ννβ8 ἴῃς ργί 6 οὔτε δροννδα 
᾿ἰτογαῖΐ, ἰΠδἱ (ὮΘΥ Ἰπηαρίηεα (Παἴ ἴο Ὠο] ἀἰδοουγβα νυ ῖτἢ ννοσηθ, ΟὮ ΔΏΥ 
βοσίυιιϑ δηδὦὶ ἱπηιροτίϑηϊ τηδίϊογ, νου] Ὀαὶ 11] δῖ (ἢ ἀϊρηϊῖν δηα στα" 
Υἱῖν νῆϊοἢ οὐρῆτ ἴο θ6 ὈὨΣΟΥΠῚΪΥ πηδὶ πἰαϊηθα Ὀγ ἃ γα, ογ ἀοεῖον οἴ 
{πεῖν αν. Αἀιυυῖῖ τπαὲ [6 ᾿Άβϑαρ 8 ἰῇ δυρμογῖ οὗ τ 8, ργοάδυσοὰ ὉΥ͂ 
Τἰρπιοοῖ, ἔγοτῃ ἴἢ6 Ταϊρηυὰ δηθὰ γα  π]ς8] νυτὶ ἴθ γβ, δα ᾿πδοοουηῖς 
80]6 δη( βἰυρίά, 489 Βοηάτιἀρα δηρτιν ο4}}5 [δ η}, {ΠῸῈῪ ἅΓα δυβιοϊεας 
δνϊάδησς {Πδῖ δυςἢ 8 δε πίἰπιθηῖ, Ὠοννονοσ παοοοιιπίδΌἷες δη δια, 
Ργενδι]εὰ διηοηρ ἴποη. Νονν ἰΐ ἰ5 ἐδε βαοί, τίνα ργενδίεηςα οὔ ἴῃ 8 
δες πηθηῖ, δῃἀ ποῖ 118 ὑπτεαεοπαὐίεποας, ΜΝ ὶϊἢ ἩὨΐ ἢ (Π6 Ἰη  Γργοῖοα 
6 σοηςογηῃθα. ΕὩΣίθδΡ, παῖ ἴΠ6 ἀἰδοὶρίεβ ὑγεγγα ποῖ, ἢ δὴγ τ] πρ». 
δΌΡρΟΣΟΓ ἴο ἴἢ6 ργο)αἶς68 οὗ τπ6 δρε, 18 τῃϑηϊζεσὶ ἔγοπη (6 νοΐ 
οὗἉ (ποὶν Πἰβίοι᾽. 1ηδῖ [ἢ6 ννοτηδη τ)89 ἃ ϑατϊωδγιίδη, ἀου δῖ} 658 τηδάθ, 
μα (ΔΩ Σ λοσα δι οῃἰϑῃϊηρ,. 
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84 4 δῪειηδλγίίδηῃ ψοπΊδῃ, ῬγΟΌΘΟΙΥ οἵ (ἢΠ6 ἰονγοσ οἰ β89, 
ὩὨοΐ νΕΓῪ Καὶγ ἴο σοὶ βἢ γο! ρίουϑ σοηνογϑϑίίοῃ ; δπὰ 
αὯν οὐλθη' ἰὮΘῪ ΒΟΔΓΟΘΙΥ δι ρροβοα “ζ6818 ψουϊα Πο]ά. 
ΑΚ ἰο {ἰ ροϊηΐ δἷ 1881ι:16 ὑείνθθη ἴῃ ἰδαγηθὰ οοιῃ- 
ΙηΘηϊδίογβ, ψν Πϑί μοῦ τ Βῃου ἃ μ6 τοπάθγοα ἐλδθ ψοιϊηδῃ, 
ΟΓα Μοιηδη, 1 τηϊιϑῖ δβϑβϑοηΐ ἴο Ποααιρα {Π8ὲ 1 18 
δοϑί γοηάογοά, νι ἢ οὐἱ σοπ)ποη ν 8101), 6 ψνϑιηϑῆ. 
Το οοπίοχί γϑηϊῖτοϑ (185, δηα {Π6 Οπϊβϑιοη οὐ τΠ 6 
αγέϊοίθ νν}}} Ἰοῖ, Ἔβρβϑοια! ν 1ἢ ἃ ΝΥΥΠΘΓ 850 1Πδις θην 
ἴο {Π6 ὨΙΟΘΙ ρτΟρΓΙΘ65 οἵ ἀϊοϊίοη, να ΔΠῪ ψορβί. 
η΄ τοράᾶγὰ το {ἢ6 οἴΠ6Γ ροϊηΐ, πϑιη ον, (ἢ 6 τοοπ εν" οἔ 
6. ἀἰδοιρ]ε5 αἱ Ψ6805 σοηνοιϑίηρ 1) ἃ ψψοιηδῇ, 
Ἰδοάάσιαρσα 8 ἀπααθϑιοηαθὶν ἴῃ {6 Ψτοηρ. ΝΟΓ 18 
1 το 1{πΠ6 ρᾷγροβθα ἴο 8!]οζα {Π6 δχϑιηρίεθβ οὔ {Π6 Ρά- 
{τ γ 8, Μοβθϑ, δηά οιϊηθηΐ ΡΙΌΡΠεῖδ.Ό (ἰδιηρ 6 !, 
ἤονθνεσ, ρο68 ἰοο ἔδγ ἴῃ βυϊηρ {Ἰᾶὶ {{|6 ἀ͵5ς01ρ}]68 
ΜΟΙ ποῖ ἴῃ αηψ ἐλὶηρ Βυραγῖοῦ ἴο {Π6 ρῥγο) 1668 οἔ 
1ηΠ6 ἅἃρα; τπουρὶν {παΐ την 8ῃου ἃ 1186 ἴῃ αὐέ τ68. 
ΡΘοῖβ αῦονα {[Ἰ|6πἢ, ννὰ8 πΠοΐ ἴο 6 Ἔχρϑοίθα. Ὑγο] 
ΓΘαυΐγο5 δὴ δχαιηρὶα οἵ {Π}18 σοῃδίγποίοη οὗ θαυμάϑειν 
ν ὅτ. Ηδ ν}}} ἤηα 10 βυρτα, 8, 7. 

28. ἀφῆκεν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς. δίγιοΚ ψῚ ἢ ἄνο, 
τη6 ΜΠ βίο βῃηθηΐ, δηὰ ἀρίαῖοθα ν ἢ) ΟΥ̓ δὲ 
5 οἢ 8ἃ ἀἸβοονογυ, 8ὴ6 ᾿βϑίθηρά ἴο 1116 οἸἿγΥ ἴο ΡΝ ἔτι 
(8 σ᾽ δὰ {1ἀ]ηρ8 ; ἰογροιηρ' ᾿6Γ ὈυςοκΚεῖ, οσ ἰδανίηρ, ἱξ 
10 ογάδγ ἴο 5ὸ {Π|π αυϊο κοῦ. δ0 16 αἀΙ5ς1Ρ165, ἰη Μαίϊζ, 
4, 20. ἴο!]ον 6808, ἐεαυΐηρ ἐπεὶγ πείβ. [{ 18 ᾳυϊΐα 
αηηδίιΓαϊὶ, Δηἀ Ἰησοηδιϑίθηί "ἢ τΠ6 ἀῦονα ΤΕρΡΓΘβ6ῃ- 
ἰδιοη, ἴο Βιρροβα (νιἢ ΤΠΙρμείοοῦ) (μὲ 816 Ἰοῖς Ποὺ 
ρυοςκεῖ οἵ νδίϑγ ἴογ (ἢ6 ι1586 οὗ (6 αἰδειρὶθβ. Β6- 
81469, 6 ἤανα 0 ρτοοῦ ἢδί 5η6 δα Π||6ἀ 11. 

20. μήτι οὗτος ἐστιν ὃ Χ. (ὐΔΙΡρὈ6}} γϑηάθγβ “ 18 11 
τῃ68 Μεβϑβιδῇ δ᾽ δῃὰ βυρροτγίβ [{15 νϑύβιοη ὈγῪ οὐυβογνίηρ, 
{πδΐ, δΔοσογάϊηρ ἴο [Π6 σοπμηηοη Τοπαθγηρ᾽,, 516 βὺρ- 
δε58ῖ8 ΠΟΥ οὐνῇ ορίῃίοη ὑείογθ 8η6 ἢδα ᾿ιϑαγά {Π}6 15, 
δι) ὁαΪγ, {πὶ (Π6 πϑμ5 ἐοφμοπαϊὶ τοαυῖγοβ 1118. ΤῊ 18 
Ιηἰεγργοίδίοη 15 βιρροτγίθὰ ὃγ (6 Νυϊραίθ νϑιβίοῃ, 
Βο6Ζα, Γι ογ, Ηοιηθοιρ, δηὰ 1, Ηοορ. ἀκα Ρασί. 
809. οὔϑοσνθβ {πᾶΐ μήτι 18. 564 ἴῃ ἱπέογγορ αἰϊοπῖδιι5 
υλειναξδ, ἰὼ “Ἰσἢ 6 ἃ8Κ νηὶ 6 ΒΌΡΡοΒββ. Μ1]}} θ8 

κῷ 
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ιἀϑηϊεά, 485 ἰῃ Μαίἢ. 7, 16. Μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ 
ἀκανθῶν σταφυλήν ; (ὁ πιοη σαΐδεν σταγμο8 οὗ ἐλονυηδϑ 
ψ ἢ ἱποίμαθς τἰῇ6 ποραῖνα σορἑαϊίψ ποέ. ΤῊ 
δέ, Ρείογ, Αςίβ 10, 47. Μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι δύναταί 
τις, σαὶ αην πιαρ ζογὑϊά τυαέον Ὁ ἘΒιΐ νψἤθη (ἢς 10- 
τουγορδίοη (88 Π6Γ6) 18 ποί (ριγχαξα, τ[ῃΠ6 τι ἀδηοίθϑ8 
δουῦϊουβ δοέϊού, τ Δτν (πίη ρσοοά ἴοϊϊον : Ὀαΐ, 1[ τΠ6 
εοπέγανψ, βουῖουϑ ἤξασ. ΟΥὨ [Π6 ἔογπιογ ἔπ 6 Γο 15 δὴ 6χ- 
ΔΏΡ]6 ἴῃ Μαίῇῃ. 12, 28. ψἤσγα τπ6 πλυ!τπ6, Βοοίηρ 
{Π6 πιίγϑοὶθβ οἵ (] γῖϑί, Ὀθρίη ἴο 6 5θγι οὐ] Υ οἵ ορ: πίοι 
τηδῇ Π6 1516 κοη οἵ λανια, ἸΠ Ὺ τπογοίογα (88 11 ΨοΓρ, 
ἀουθιληρὶγ) ἃ8κ: Μήτι οὔτος ἐστιν ὁ υἱὸς Δαβιὸ; 
ΘΟΠΙΘΌΒΘΠΘΓ ὅγε τὺ (ἢ 6 ̓ ηϊοτγτορϑίίοη βοιηθ "65 
᾿ηνοῖνοβ 8ῃ ἢ γπηδί!οη, βοπηθί!π|68 ἃ Ὠορδίίοη, δηΐ 
ΒΟΠΊΘΕἸΠ168 18 τηθληΐ ΠΊΘΓΟὶν (0 6ἰἸοὶς ἃ ΓΟΡΙγ. [δῇ 
Βη πο δχδπιρ]ο, ϑδεγιρίυγαὶ ογ ΟἸδββιςα), οὗ μήτι ἰπ 
1Π6 8δ6η86 οἵ αἥηοπ : ΜὮΘΓΘΑΒ {Π6 ᾿π ογργοίβδι οῃ πππι- 
μὲ 15 ΒῈρρογίοα, ποῖ ΟὨΪγ Ὀγ ἴῃ6 Ψιυϊραία νϑυβίοῃ, 

Ζα, ΛΠ ογ, ὙΥ οἱ, δὶ (ὐδιηρῦθ}], Ὀὰῖ 4180 Ὀ.Ὺ {6 
δηῃοίοεηΐ Καίῃογθ, δῃηα σοϊῃηπιθηίδίοιβ ἃ8 ΕΠ ΠΥ ΠΊ10}.8 
δηᾶ ΓΠΟοΟρΡ ν]αοῖ. αι γτηῖυ8. Ἔχρί αὶ μήποτε δυτος 
ἐστιν; ἴογ (ϑᾶγ8 6) 8306 ργεξοηάθ ἴο ἀοιδθῖ, ἰ{Ππαῖ 
{ΠΥ τὐϊρῆς δχϑγοῖβα (Π6ῚΓ οὐγη Ἰπάρτηθηῖ. δ᾽ὸ 830 
ΤΠΘορΡἢγ]δοῖ βᾶν8 8ηΠ6 ἀοθβ ηοΐ δῇϊγα [{, θυ ΡΓΟΡΟβ68 
Ηἰ ἃΒ 8 αἰ 6ϑ010η, βουλομένη αὐτοὺς συμψήφους λαβεῖν καὶ 

, εὐπαραδεκτότερον ποιοῦσα τὸν λόγον, τοϊδἠϊησ ίο ἰοαά 
ἐθηι ἰο αἀστοὸ ιυἱδξ ΠΩΥ ἵπ ορὶηΐοη, απᾶὰ ἐξογοζοῦε 
ππακὶηρ ἦεν ααἀάν 885 ἀσοσορέα ίο ἐο ἑἦοπι. [11 866Π}8 ἴο 
ἢδανα Ὀδθη ἴπΠ6 ψνοπηδη 8 1.6 ΠΊΙΟΠ [0 Θχοῖϊία τΠ6πὶ ἴο 
Ἰυάρα ον {Ππθυβοῖνθθ, ὈΥ Ῥγοροβίηρ ἰζ 848 ἃ 4υθϑίϊοπ 
ἴογ {Π6 Ὁ οσοηϑδιἀογαίίοη. βυΐ (ἢ6 νογβϑίοη “" 18 ποῖ 
618 (ἢ6 Με ββίδῃ," {π|ρ0}1658 (1 {π|Π|Χ) πιοτο, δηά {ππογο- 
ἴογα ἔοο πιμοῆ, πιεῖν, “ ΤυυΪΐν {Π]18 15 (Π6 Μ 6551 8}. 
[η τῇς ρᾶβϑϑᾶσε οἵ Μαιῖῃον (5 185. Ῥ] δι ηΪν {Π6 ο886. 
Α5 ἴο {πΠ4ἰ οὗ 1 (ον. 6, 8. μήτιγε βιώτικα ; ΜὨϊοἾ πιᾶγ 
566 πὶ ἴο ἀοἔδθηα {{| οἶποῦ ᾿ηϊδιριοϊαιίοη, {Π6 δἀάιιίοη 
οἵ γι τη8 65 βοῖίῃβ ἀϊβδγθῆσθ. ΒΒ βία θβ, ἔλεγθ ἃ πορὰ- 
εἶνα βοηίθηςε οὐκ οἴδατε δὰ ρῥγδοθάρα, ἴγτομπη ψἢ!οϊὶ 
ἐΐιε οὐ ἐς ἰο δ τοροαἐοά. Βυῖ ἴῃ {Ππ6 ργοβθπί ραββαᾶρε 
πὸ ποσαΐυο ργθορίίθα, ποὺ ἰῃ {πᾶ| οὗ Μαζί ον. ᾿ 
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Ὦγ πάντα 15 τησληΐ (48 τοί! ἜΧρ 415) υἱέα» πιδας 
δογίθηι, Ὠ]σἢ ἢ σουἹά ποῖ ἢᾶνο Κῆόνη, Πδα ἢ6 θη 
ἃ ΤἸΏΘΓΕ ΤΏ8ῆῃ. 

851-84. ἐν δὲ τώ μεταξὺ ἠρώτων, ὅζα. πιδαπέϊπιδ, 
ν 16 {Π6586 (Πἰηρ8 ἃγὸ ἀοΐπρ ὈΥῪ {πΠ6 ψοπΊαῃ, (ἢ 6 
αἰδοῖ ]68, ψ 16 068185 ψνὰ8 βι{πῆρ {που ρ τ}, δηά 
ἀοἰαγίησ [Π6 τὐθὰ], ὑὈγθαῖὶς τῃς οἰαίη οἵ ἢ15 πιραϊἐδ- 
[ἴ0η58, ὈΥ δϑκίησ ἢΐπι ἴο δαὶ οὗ {ΠῸ οοά ψῃϊοῆ {ἢν 
παἀ ρτονιήἠθά. (1Δτρὲ δπὶ Κυϊηοοὶ.) {6808, 'ον- 
ἜνΟΥ, ἃ8 [6 ψ8 δεοσυκίοτηρα τοιη {Π1ὴ 058 σογρογοδὶ ἴοὸ 
Θχοῖία (ῃ6 αἰξθπίοι οὗ ἢ 158 ἀἸβοῖμ165 ἴο {πη 8 5ρ:τὶ- 
ἴὰ8] ; 80 6 πον δαάγθϑβθά {δ ἴῃ {π6 ἔο] ον πρ' 
ψγογά8, ἐγὼ βρῶσιν ἔχω, ἄς. ρτα [( 18 μἰδιη τπάϊ 
βρώσις Ἀπὰ βρώμα 1ι8ὶ δἴϊογ, τηιιϑῦ δ6 ἰα Κα τηϑίδρὶο- 
ΤΊ αν. ϑομοοιίσοη νγ}6}} οὔβοινοβ, (ἢδι ἴῃ (6 δοτρ- 
ἴαγαϊ δηὰ ξαὈΡΙ 1 ο 8] ρὨ γα οΙ ΟΡῪ ἐλαέ 15 β81ἃὰ ἴο 6 
ΟΠΘ᾽5 μιεαὲ δηὰ ανἱπῆ, Ὁν νιΐοἢ ννο ἅτ βυρροτίοά, 
"6 Γ68]164, οὐ ἀο]ρσῃιοα ; οὗὁὨἉ ψῃ]οἢ ἸΔἸοπὶ ἢ6 50} 05 
86 ν 6 8] δχδιηρίθβ. 1 δα Μαϊπιοηϊά. 1, 80. (8. 
πηρ6.) (Οὐοιμοϑίίο δοσοπιηοάδίιν αὐυοαυδ 84 δαρὶ- 
οπεϊααι οἱ Π)οοίγιπδπ), οὐ ἀΠΙνογβδ! ἴοῦ δα ΔρΡΡΓΘΠθη- 
8101168 1Π{6]]6οἴ 1865, Ρ6Γ 405 ογπηὰ Πιιπηᾶ πὰ ςΟΏΒ6Γ- 
ναῖυν Ῥγορίογ ρϑυδοῦ]οηθίῃ, 4185 10518 1η68ΐ, 40612- 
δαπηοάυ! σοΓΡι8 ΡΟῈΓ οἰδιπὶ ργορίογ θοηϊδίοπι 1118 
ΠΟ ΒΟΓνΔ Γ: υἱ νΘη16, Θιηϊ6, οἵ σοπιρήϊίθ. ὃθθ 4. 
ὅδ,1., χες. (ἰοἴήραγα (ζ6γ. 1δ, 16. «6811, 6 τηδγ' σοτ- 
οἰυάε, 810 )ογ, Ὀδοδιβα ἢ ἰογοϑαν {Παὶ Ὀγ 16 τηθᾶηκ 
οἵ 1Πη185 ψογηδῆ τὴν οἵ ἰἢ6 δεαπηαγιίδη8 ψουϊὰ δ6 
Ὀτοιυρῃς ἴο ἢ ΑΓ ἢ15 ργθδοῆιηρ, ἀπε δἀτηϊ ἢ 5 ἀοςίτηθ. 
τ 18, αἶἰϑο, ποῖ υπυϑιδαὶ ἴο {πὸ Οτθοκ δπά ἴιβείη 
ΓΙ ΘΓ ἴο τΓΔηδίδν νογάβ βρη ῆσαίινο οἵ Γοοἄ ἴο ν ἢ δἴ- 
ΘΝΘΟΓ 8. {185Η6.65 ΟΠΘ᾽Β ἀθϑιῖγο, Ὄχῃιηδναῖθϑ, γοθϑῆοθς, ὅζο. 
50 ΡΒ]αῖο ἀς Εθρ. (οἰ θ Ὀγ [,4π|ρ6,) ἐστιάσαι λόγων 
καλῶν καὶ σκεψέων, ΜΈ Οἢ 15 ἰπγΔτοα Ὀγ ΡΠ ]ο, Ρ. 929. 
λόγων ἱερῶν καὶ δογμάτων ἐστιαθείς. Ὑ οἰδιείη ΓΟΙ͂οΓβ 
ἴο “οἰ!η 17, 4. 158. 19, 8. 11. 12. Μεγ 8,- 20. 6, 81. 
δη4 οἵἴδ8 πα πιθγοιιβ (Ἰδβ58]ο δὶ ΘΧΔΠΊΡ] 65, οὐ ψἤοἢ {Π6 
ἔο οννηρ, ἀΓ6 {ἢ 6 ΟὨΪΥ Δρροβίῖθ οὔθ. (ἱς. Τυβς. ὅ, 
258. Μόῥῃ58 (Ατοβὶπιθάϊε) γΓϑΌ]οηΐθυ.5 ἀρὶδη 15. ΘΧΩ]- 
γε πάΐβαυπο αἰοδαέμ, επὶ οὐἰδοίαιίοηθ 580] ογῖθθ, αἱ 
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11Π118 50 αν 58 ΠῚ8 ραϑ[.}8 δῃϊ ποτ]. ΤὨυοσγά, 1, 70. 
μήτε ἑορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖσθαι ἢ τὸ τὰ δέοντα πράττειν, 
ψΠο γα ὙΥ 6556]1ηρ' ΠΟΠΊρΡΆΓΘΒ ἃ Ρ4888ρ8 οὗὁἨ δδ᾽} 31 ΠΟΓΘ 
τηιγοάυςοά Ὀγ ΝΥ είβίθδιη. ΒΒ τ[ἢ6 ΤΟ] ονηρ, ψ ΠΟ] 
ἴανα οσοσυντοα ἴο πι6 1} ΠΥ οὐ τοϑάϊηρ, ψ1}} 6 
ἰυπα ἴδ ποῦ δρροβίίθ. ΡὨ]]. ΨΖυά, ρΡ. 664. οη 
Το] ρίου8 [Ἀ801ηρ;, δηλόνοτι τροφὰς ἔχων ἀμείνους ---- αἷο 
ἄνωθεν ἀπ᾽ οὐράνου καταπνεόμενος. δορῖι. ΕἸαςῖγ. 8368. 
ἐμοὶ γὰρ ἔστω τοῦ με μὴ λυπεῖν μόνον βόσκημα, ΝνθτΘ 
ίογ μὴ, ΒτγιιηκΚ σοη]θοΐιγοβ νιν. 1 ργαίθγ, ἤονψονογ, δὴ, 
δοϊ ϊοοί, 1. 6. ΘΏΠΏΨΘΙΟ 50} 1{ΠῚ τ] ΡΓῸ ΟἸΡο 811, φυαοά 
δΔῆρσδπι (609). 80 70υ8ὲ θείοιο, 868. οὐ ϑώ ; κακώς μὲν, 
οἷδ᾽ ἐπαρκούντως δ᾽ ἐμοί, λυπώ δὲ τούτους. Χροη. Ογνγ. 
τοῦτο νομίδειν μεγίστην εὐώχιαν εἶναι, τοὺς συμμαχεισ- 
θαι μέλλοντας ὅτι βελτίστους παρασκεὐυάϑειν. Ὠ1ο 
(499. 179,17. μήτε εὐδαιμονίαν ἄλλο τι ἢ τὸ τὰ δέον- 
τὰ πράττειν νομίξοντες. .1089ὅ. 1177, 14. καθάπερ εἰς 
ἑορτὴν εἰς τὰς παρατάξεις (ρτο | 14) ἐπειγόμενον. [Γ,ἸΡ4η. 
Ερ. 580. τών πόνων ἀναπαυλαν αὐτοὺς νομίϑειν τοὺς 
πόνους Δη1 ΟΥ. Ρ. 0. Ὁ. τὸν κάιρον τοῦ ὕπνου καίρον 
ἔργων ποιήσασθαι. Ρίιιι. (88. 17. εἰς πράξιν τὴν 
ἀνάπαυσιν κατατιθέμενος. 80 αἰδὼ (ΟὙΡΘΓ [ἢ ἢΠ15 ἴ86Κ, 1, 
1, 0. 15. ““ Εγοπὶ Βίγθπιι οι [ο1], [18 ΠοιιΓ8 οὗ βϑινθοῖοδί 
6436. Ηδηοσα [5 {Πιϑίγαῖιοα Τῃροοσγιί. 14. 1δ, 46. 
ἀεργοῖς αἰὲν ἑοςτά, “ τοίἢ8 1416, Θνογν ἀδν 18 ἃ πο ἀαν."» 
Βν 16 βρώμα, ἰβ τηδδηΐ ἀοίηρ {Π6 νν}}} οἵ ῃΐ8 ΗἩϑδνυθῃϊῃν 
Ἐδίπογ, ργοιποίίηρ [Π6 βαϊνδίίοη οὗ τηϑῃῇ Ὁγ ἀγανίης 
τπ6πὶ ἴο τερβηΐδηςθ δηἀ τγείογπιδίοη. 1 δ] βι Γρυβθα 
{Π8ἰ ἢο οπο οὗ {π6 σοπητηδηϊαίΐοῦβ, ποῖ δνϑῃ (ἢ6 ἀ]1- 
οηί 1,8τηρε, Βῃου!α ἤανα 86 θη {Π|2ῖ ἐγὼ 18. ΠΘΓΘ οἴὩ- 
Βμἤδίϊο : 4. (ἰ. “ ὙὙΠαίβοθνθν πᾶν Ὀ6 ἴπ6 σᾶβδ6 ψ τ ἢ 
ψοις, ἢ Πᾶνα τηθηίδὶ δη( βρι 108] Θη]οΥπηθηῖ8. ΤΏα5 
ΒιοβοΌμ). ΟΧΡΪΔ1Π8; “ Μαρηᾶ νο]ιρίαια ἔγιοῦ οχ 60 
ὨθροΟίΙΟ, ΄υοιὶ νο8 Ἰρσηογαῖ!β οἵ Ὠ1ΠΠ1] οὐγαι 5. Μδρῖ- 
Ἰληα {συγ οὔϑογνθϑ (βυρτα, ν. 20.) (ῃδἰ [ῃ6 ργοπουῃϑ, 
ννῆθη Ὄχργεββοα, ἃγα σθηθγα ν οἰ ρηδίϊςα!, 8.66 8 
ποῖθ. 866 ἃ [)᾿5βθγίδειοη προ (18 βιιῦ]οςῖ, Ὁγ Ὦγτ. 
Η. Μοτο, ἴῃ 15 Π ββεγῖ. προ νϑγίουβ ἰθχίβ οὗ δοῦὶρ- 
ἴαχα, ἢ. (41. Τῇθ ρῥίδη οἵ (Ὁ γιϑι 8 ἀϊϑοοιιγβα ἰϑ εἰν} 
ΠΑ Ι γΕ  ΆΠῪ ἀείαηδα ΡΥ ϑοπορίίρβοη, 
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"Ὅσσαϑβιον.--- Τῆ6 χυρδέίοῃ οὗἁ [π6 156 1]88, νον. 838, 
. ῬπΟΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- Ζοι ομρὶιέ ποέ ἐο ἐξῖπῖ 50 πιμιοὴ οΥ 

δοά ἀαπὰ ἐλιὶν 55 ἐἠαξ οοποεέγη ἐδθ δοάψ, αδ οὔοπίαναίης 
ἐἠο Κίηπράοηι ο7 Οοά. "ΓῊΪΒ 15 Ὠοΐ 5814 Ἔχργϑβϑίυ, μὰ 
διηϊαά. δῇ 1 νοῦ. 88. ᾿ 
. Ακούμεντ93.--- 18[, ΒΘΟΔι156 1 86ῖ γοι Δ ΘΧΑΠΊΡΪ6 
οὗ 1", νογ. 94. .Φηάϊγ, Βδϑοδιιβα πον 18 [Π 6 {ἰπλ6, ΨΘΓ, 
85. δα ]γ, Βοοδιιβθ γοὰ ὩΔΥῪ ἘΡΘ ΠΕΣ ἢ ἤορβ ἴο Ὀ8 
τονδιάθα ἔογ γοὺγ ἰάθοιγβ; νεγ. 86. 41η}γ. Βρδοδιι86, 
Οοά ν1}} αβογὰ γου [18 αἰἀ, νοῦ. 87, 88. 

. 8ὅ, οὐχ ὑμεῖς λέγετε ---- ἔρχεται ; «.68115 δὰ 5414 [ἢδὲ 
ὩΟΓΠΙΩρ᾽ ννᾶ8 80 ἀδ στα] ἴἰοὸ ᾿λἴπὶ ἃ5 ἰο ρογίογηι (ἢ6 
ΨΌΓΚ δπη]οϊηδα Πἷπὶ ὈΥ ἢὶ8 Βαΐμοι. Νονν, οὨ ϑ8θϑὶηἤ 
16 ΔρΡργόδοϊ οἵ ἃ σοῃβϑίἀθγαθ]θ ὩΣ οὗ δαπηδυ 88, 
διιπητηοηθα ὈΥ [Π6 ψϑιηδη ἔοαλ {{|6 οἰΐγ, [6 8415, (ἴῃ 
ΟΣ οΥ [ΟΒΓΟΡΆΓΘ ἢ15 αἰδο 1165 ἴοσ ν ἢδΐ 88 δροιΐίο ἰΔκ8 
Ρἶδςα, δηὰ ἰο Ἔχοϊζα (ἢ θι ἴο ᾿πιἰταΐ8 15 ΘΧδιΏ 16) “ ῶ20 
ψε ποέ δαν," ὅχα. ; ἴῃ ὙὨΙΟἢ δά γεβ8, ἢ6 1868 ἴΣ66 ἀΓρὺ- 
πη δη[8 (0 Θχοίία δὰ 10 αΠΠΠρθησα ἰῃ αἰββοιηληδίι 
116 ἀἰνίης ἀοςσίγηθ8.: 1, (ῃἢ6 Παγνϑϑέ 18 ὩΔΊ; 9, (ἢ6 
ἔγα!8 ΨΠΙΟΝ ΤΩΔΥ θ6 δχροϑοίθα ἃγὰ δρυπάδηϊ; δηά, 
3, ἴ1ὴ6 τηοάθ ὈὉΓῚ ὙΠΙΟΝ ΠΟῪ ΔΥ Ὀ6.  οΟρίδϊηθα ἢ 85 
ΔΙγοδαν ἴθθη ἔοι Π δἰθα Υ οἴποσβ. ὙΠ γΓεϑρεοΐ ἴο 
ἐδ νογάβ ἔτι τετράμηνόν. ἐστι, ὅτε. 10 158 τηρίηἰαἰ 64 
ὈΥῪ πιοϑῖ σοιηϊηδηίδίοτβ, 845 τοῦδ, 8) 6 Π ου, 70], 
νῦν, Ηορογο, δὰ Μαυογ, {πὲ (ΠΟΥ ψοΓα ἃ 
Ρεονθγθῖαὶ [Ὀγηγι]8, δηθὰ {πᾶῖ, {πογϑίογθ, λέγετε 18 
δαυϊναίοηξ ἴο λέγουσι, πιο δαψ, τ ἰ5 δαϊά οσοπιμιοηἶν. 
Θ0 Μαῖιί. 16. 2, ““ΏΘη Ιζ ἰ8 ΘνΘῃ]ηρ, γ6 8840, [{ ψν1}}} 
μ6 (δῖσ ψϑδίπογ; ἔὸσ [Π6 8ΚΥ 18 τρά,". Βυῖ ΤῇρΥῪ ἃσγθ 
Ὡοΐ δργεδα [ἢ ἀδίθι τ! πηρ 118 Ἔχϑοῖ 86π86.0 εῖ- 
βίθ! ἢ ἜΧΡ 818 {Π08 : ““Ἅ),Ὲ6. ι156 {18 Ιδληριαρα ἤθη 
Ὑ6 ΠΊΘΒη ἴο ΘΧΡΓΘΒΒ ΔΩ͂ ὮΟΡΘ ἃ8 γϑῖ {πη δέι 8. 
84 ἴοο ᾶσ οἵ ἴο Ὀ6 ονίδἰηρ. ὍΤἼ1Β Τ᾿ ΘΙΔΡΠΟΣ 15 
ζΆΚοδη ἔγοιῃ σογῇ γί ὑβηθγ δηα ἴῃ (6 υΪαηο, ΟΥ̓ 
ψ ῃϊοῦ [Π6 ΒΒ Πα ΏδΔη ο8η 88 γοῖ ρΡγοη ΟΠ ς6 οί Πρ; 
᾿ππδϑιη 0} 88. ΠΟΠΊΘΙΟΙΙΒ δΔοοιάθηϊβ ΓΠΔΥ ἤᾶΡΡΘη ἴο 
ἐγυβίγαῖα {Π6 ᾿ορ68 οἵ 1Π6 ουἱἱναίογ. δοῦονιᾷ. ΗΕ]. 
Ῥαταϊ Ηρογοϊά. 17, Φ68. δεά ῃϊπλ1Π| Ὀγοροσα8, οἵ 
δήδις ἴμ8 πιο 818 ἱπ Ὠορὰ οδδί  ἤφθο ΤΏΟΓΆ 81 νοΐο 
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ξοτϑδῃ αἰηΐϊσα ἅο. Ραγβ. 6, 426. Μέεθβα ἴδηι, Ρ 0» 
μγίϑ νῖνα : οἵ ρτδηδσία, [45 εδὲ Επ]0]6 : 4] τηϑίι5 2 
οὐςᾶ, 6ἷ β6ρδ8 ἀἰΐθγα ἴῃ ποθ οϑί. [{ 15 ἴο 6 οὐ. 
ἀθγνα τῃδῇ {π6 {πιὸ Ὀδέννοοη β6αα {1π|6 δηα παᾶγνεβὲ 
5, ὈὉΥ ἃ 96 ν 18} ργόνθιῦ, βαϊά ἴο 06 ζθμ)" τηοῃίξβ, 
τπουρ 10 ὩδΥ ὃ6 σ᾽. δεδε Ηβϑιοα Ορ. 9, 1. ΡΙΙη Ψ.. 
Η. 18. 47. ΡΙιε. Ρ. 406. Ὦ. Ἡγρίη. Ροεῖ. 9, 4]: 
νι Εαϑι.. 6, 5909. Τπεοορῆτ. Η. Ρ. 8,8. Οπδ πιδΚὺ 
τοεηαγίς ἰοο, {{π:ϊῖ ποιῖῆηον βθθοὰ {Ππ|ὸ ΠΟΓ ἰϊαγνοϑὲ 
ἅτ σοιηρίβἰ θα ἴῃ ἃ ἄδυ, ὑὰΐ ὀσσυρν ἃ Βρᾶοδ οὗ ῃϑϑγὶν 
ἴν ο 1Π0Π1}18 ; 80 [πὶ το ἐπ ἐπά οἵ βθϑὰ {ϊπηθ (ἴο 
{ἰ δεστηπὲηρ οἵ Ὠδγνοβϑῦ {Π6γ6 ᾿ὩΔῪ 6 ἃ βρδοδ οὗ 
αρουΐ [οι πο! 18. ; 
«ὦ ἮΝ ρἴβίθιῃ {Π| ὴ οἱἕοβ Βανι Μ6Ζίὰ [0]. 106. ὨιιηΙάξ 
“Γδσὶ, ἰοῖι5 Μαγιθϑυδῃ, οἱ ἀπ! ἀϊυπὶ (ἰβίθυ, βοηιθ:» 
ἅμ οβῖ. 1116 ραββϑᾶρα 15 1.8 Ἔἀχρίδι θα ὃν 1)6 θίδυ; 
“Δηηο) {Γ1ι|8 ἶσα ΘΓ νΟῸ8 5οΓΠΟ εβί, ροβὶ ηυἈ- 
τι ηϑϑία. οτῖῖ τη 5859 [ἃ νιϊἱμαίαπι ἀρ νος εἰϊςέξιιαι 
δὶ, 86ιὶ σι}}18 7δ1η ΠῸ]}} 8 π18ι18. {ζ94πὶ Δ 116Γ Ἰοαιδῃ- 
αι. Νβϑημδ θη ͵8πὶ αυδατγπλθβεγὶ5 βραιϊλ Ἰθοσᾶ 
ΟΡιΙΒ δβί, τιὖ δχρθοίθίυγ πιθϑ815. Ατιο 6 τοειιοϑ 
μϑοίγοϑ, ν᾽ ἀ6Ὀ:}15 ἃἰρα8 δὶ ᾿ηϑββθῖη ταρίοπθθ. Νοῆ 
ΒΙδὶ νοβ δὰ βογθηήιυμη, βοιὶ 8α τηϑίθηάυπι, ὅτε. Οἰἴδογς, 
85 Οστοίυ5,. οβοηηι., απὰ ΓΙ 4η, τπϊπῖς (δ δὲ τἢ 5 
ΘΟ ΡΑΕΊ βοὴ ᾿γ}88 τιϑϑὰ ὈΥ {086 ψἢο ᾿ητοηἀδ6ἀ ἰο 4|]6ν]- 
ἴδ. {16 1ΙΓΚΒοπ) ΘΠ 688 οὗ ἰᾶουγ Ὁ. 1ῃ6 Πορο οἴ γενασῆ : 
8η4 {Π|4{ 1Π6 τῃηρδη!ηρ- 15 (Π|81: “4.5 16 Πορε οἵ εἰ|6 
ἔγυϊ Ἔχοῖῦθϑ ἰἢ6 ᾿αινοϑίζηθπ [0 {Π6 ρογοσιηδηςο οὗ 
81 νοῦ, δηᾶ δἰ] ανιαἴθϑ [06 1: Κβοιῃθῆρβα οὐ {ποῦ 
ἸΆΡουΓ, 30 βῆοι ἢ γου θ6 αἰογὶ νὰ {πὸ πορα οἱ τὸ- 
ναι, δδα ργοιηρί ἴο ρογίθοι {π6 ψόογκ σοιηπῖθε ἴο 
οὐ." Βυῖ ἴο {|}|8, Οἵ Ἰ6Γ5. (15 1,81: ρ6) οὐ]δςὲξ ; δηὰ 

ἔθου, τι Ἰ)οάαγί σα ἀπά Καυΐηοοὶ, οὔβεγνθ, {ππδὲ πο 
»᾽ΌΟΓ Ἰιὰ8 Ὀθθη Δἀάαςδα οὗ ΔΏΥ βοῇ! ργονθγ βδὶηρς 
δοιὰ ὑγ. (6 968, ΠΟ (48 [προ γοιθασίβ) εἶδ. 
συ Βηθα {Π6 γδαΓ ὈΥ̓ 8ρ8ς68 οὗ ἐΐγεδο τῃοηῖ] 8, οὗ 
ἐι00 τι Ο. 5, θα. ποΐ γοιω" ταοηἢ8, 116 βδίῃηθ νίθιν 
οἵ τ1π 8ι0)6αί 15. ἴαάκοη Ὀγ Ἰ)οδάνρα, ν]ιο βίγθηξ- 
ΟἸἸΒΙ Υ ΟρΡΡΟΒ65 {6 ποϊίΐοη οἵ 118 Ὀδίηρ' 8 εν] 8} ῥτο- 
γο; Ὀθόδυϑα (βᾶγ8 Π6) ἰπ [Π6 ἤγϑε γ͵δοθ, ἐπα γα 
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οοιϊϊὰ 6 ηὉ ἐθιιηιαιίόη ἔογ 1ἴ, βίῃςσα τἰ.6 ἀἰϑίσηοθ 6. 
ἔν ϑ6ῃ δοθε-ἐΐπιθ ἀθὰ λαγυδεὲ τηυϑὶ αἰ Πἴδγ, δοσογάπς 
ἐο τῇ αἰδγθηι Κη 5 οἵ ργαΐη ἴῃ αυοϑέίοη. Δηὰ, ΦαΪγ, 
Βδοδιβα 18 [Π6γο ἢδὰ 66 βυσῇ ἃ ριόνθῦ, ᾿ἃἪ νουϊά 
ἴᾶνα ΘΟ ΠΊΡΓΟΡΟΓ ἴο ΔΡΡΙΥῪ 1 ἤδγεα; δης 6. ουΐ 
Ιοτὰ νὰ8 ποΐ βρϑακίηρ' οὔ {π6 ρογὶοά οἵ ἔπι Ὀδἔνδθϑιι 
ἐδ ργομἠεές δοισϊησ ἃπὴ ἐὰδ ἀρμοδέξες γεαρίηξ, (ἴω 
νυ ἰποἢ δου" πιοη ἐδ ἦι ΠΟ Δ ΠπλϊορΎ,) Ὀὰζ ΟἿΪΥ ΠΙΘΔΉΒ 
ἴο ἰο]ὲ τὔθὰ, πὶ τπουρὲ (ΠἸοῪ τοοκοηθα γοὶ ζοωμ 
πιοπέδε ἴο ἴΠ6 οαγέλέν ἠαγυθσοί, τῃ6 δρὶγϊἑμαέ μαγυθε 
γνὰ8 ποῦ γέρε. (Ἰ)οάαιϊάρα.) ἜΣ: 
“8. δὶν ἰβᾶδς Νενίοη, 1,8Δρ6, ἃπά Κιϊηοθὶ, 

ἴ4Κ6 1Π6 Ψψογὰβ ἴῃ (Π6ῚΓ 5 Π|Ρ]8Ὲ 86ῆ86, δῃηὰ 6Χ- 
Βαϊῃ,. “Νον (αἱ {}}}18 νΘΙῪ ἴ{π|6)} γοι 5ΆΥ {816 
6 ἴσαν τποηςΠ8 ἰο {ἰπ6 ᾿αγνοβι." Κα!ηΟΕΙ. ἐοη]θο- 
ἴσο τἰὰῖ 1Π6 ορϑογναίίοη νν88 ϑυρραοβίθα ᾿γ .1}18 
οει θη! οἰγοιπιβίθησο οὗ [68:15 566 1 Πρ, δ. 8᾽ ἀ15- 
[ΔΏς6 ἃ δοῦγοῦ δ᾽ [8 ψοῦκ. . κοκο γαι] 
αΝΜρϑὲ ΜΚΝ5. τϑδά τετράμηνος, Μοὶ, 18 δαορίθι ὃν 
Οτίοβθδοιι, ὰϊ ρογμαρ5 νἱεἰιου οδιι86. ΓΘ οοιῃπποη 
“τολάϊηρ; 18 σοπῆγιηρα Ὀγ {Π6 υϑᾶρσα οὗ 116 δορί. νῇϊςὶὶ 
[88 {18 νογά, δη [86 ἐξάμηνον, ἐπτάμηνον, τρίμνηνον, 
δις. ]η τετράμηνον 15 ἴο Ὀ6 ππαογβίοοα διάστημα. ᾿ΠΠ16 
ψογὦ χωραὶ ἴῃ Π6 βθῆβε οὐ ομέξυαέεά. βείάς (560 
1 ΔιΏΡ6) 15 Ὠοΐ νϑγῪὺ ἰγεαιθπί; ἰἱ 10 οσσυγδιΪ [ΚΘ 
12, 16. ἀπὲ βοιμαῖιπηο8 ἰῃ τῃ6 (4586 4] ψεῖδιβ.. ΤΠῚΘ 
Ῥδβϑᾶφ 15 [15 ραγαρῆγαβοα ὈγῪῚ Κυϊηοεϊ: “Σομ ΓΘ 
τον βαγίηρ ἰδὲ τὴ6 ᾿ιαγνοϑῖ 185 γεΐῖ γϑιηοίΐα ; πον 7 
ΠΘΆΘΕΓΘ {16 ΠΊΟΓΘ ΤΑΡΙΑΪΥ : ΤΥ ἰαγναϑί 158. δἰ γθαὶγ 
δὲ ἰδηΔ. [8η1 σοϊῃρ ἴ0 βυσοθβϑέμ ν ρογίογιῃ {18 
Ὀιυιϑίηθ688β σοπι δὰ 9 πὸ ΟΥ̓ ΤΥ ἤδϑανθηὶν Τ αϊΠδν. 
δ0εὲ {6 Δρριοδοξίης τὰ 6 οὗ δαμμδυιῖδη8 : ΤῊΥ͂ 
ἢαγναϑὶ .15ς, δῇ 1 ψοῦθ, ἃ ἤει τ] θη ἴο γοὺΓ 
ει δίῃσα, χὶρα ΘΓ ΟἸῸμΘ ἕογῃι (ἢ ϑυδ)εοΐί οὗ [86 ᾿ραϑεαρῈ, ὉΥ͂ 

᾿ λευκαὶ δ τηὐυδῦ υπήογβίδπα ὑπαὶ ἐρἡ ἰδῆ οΟἸουΣ δρργοδοϊἰαρ ἴὼ 
6] ον. 80 ἴδ [τη νυγ [6 γ8 ̓ι986 (Π6 ννογαὰ αἰδέϑοετθ: 88 ἴῃ Ον)λὰ. 
ἧι 5, 357. (εἰϊεὰ ὈὉν νΥεῖ5.) Αἡ αια τηδί 18 αἰδεδεὶξ Ἰη65518 
ὁτίδιῖϊθ. Ὑὴτρ. οὶ. 4,48, ΜΟΙ ραυ!αιῖπιὶ βαυεεοοὲ σατηριδ Ἀγὶβϑιἃ. 
6 ϑεγνίυρ. Ορρίδη, ὃ. δ00. Ευδίαι. οὐ Ησοῃ. 1]. ε. μν. 437, 48. 
τὸ δὲ ὑπολευκαίνονται ἀσφαλῶ- εἴρηται εἰς ἔμφασιν τοῦ ξανθὴ 
Δημήτηρ ὑπόλευκον γὰρ πῶς καὶ ξανθὸν. ὅθεν καὶ κρῖ λέγεταί λευκὸν, 
καίτοι οὗ πάνν λευκὸν ὃν. 
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αγο8. Ἐγ {ἢ|8 Θχδρ8 Κπον {πὲ πιδτν αἰ Βροβι 0 Π}5 
ἅΤ6 ἀοο:|6, [ΠΔἰ ΝΟΥ ΤΊΔΩΥ ἅγα ψ62]}} πο] 6 δηά 
ΓΟΔαγ (ὁ δηχῦγαδσα ΠΥ. ἀοοίγη6.᾿"  εἰβίθι ἢ ἢ88 [ἢ 6 
[Ὁ] ον ηρ ποδί δηα ἴθγβθ οὔβογνδίοηϑ οἢ [ἢ6 ΔΌΟνΘ 
ὩΑγγδαίίοη. “““Ἴῆα ργΓοασδὶην οἵ [6 (σοβροὶ 15 Θοπ|- 
Ῥαγοὰ ἰο ἴῃῆ6 βονίηρ οἱ 8664, θυ τΠ6 οοπυθγδίοπ οὗ 
τη6η (0 {Π6 ἢαγνοβί. (Μαίϊ. 9, 87. 18, 8.) Ηδγὲϑ ἴδ8 
ὁρίηΐοη οὗὨ ΟΠ γιβέ [8 ορροβϑά ίο {ῃδΐ οἵ (ἢ6 ΑΡροβίίεβ, 
ψῃο {Πουρῇῆς [Πδ (ἢ 6 Βαπ)αγιίδη8 ψοιϊα ΘΠ ΘΓ ΠΘνΘΓ, 
ΟΥ αἱ ᾿θαϑὲ νϑῦὺ (δγάγ, ἀρργοδοὴ το (ΟΠ γίβί : η. ἀ, 
“Ὅπου, ᾿ηἀδρὰ, ᾶ8ὲ ρῥγθδεμθα τὸ (θη, ὈὰςΓ {Π6Γ6 
ΔΓΘ ΤΏΔΩΥ ΟἰτΓουϊηβίϑησο8. ἢ οἢ προς {Π6}Γ ΓΘσΘρ- 
(ἰοη οὗ {π6. 5ρ6], δηὰ πιηάογ τ. 6ηὶ ἔγοπη γοαρΙ Πρ ΔΗΥ͂ 
ἔἤγυϊ ἔγοπαι {ποι ; {πὸ Παῖγοα ψ ἢ] οἢ (6 Υ ὈδΑΓ ἴο 1Π6 
δενβ, {Π6ῚὉ ργο)υά!σθβ, δπὰ οἱσδίϊπαου. ὙΥΏΥ, {Π6Γ6- 
ἴογθ, ἀοβί τῇου Θη]οΐη, 88 ἢ σογίδι πη ΘΧχρθοίδίοη, 
ἃ {ϊηρ υποογίδ) δηα αἀυδϊου8»᾽" (Ογῖδί ἤθγθ γϑ- 
ἔυ568 {πο ]γ Οὐ] δοῦοη ΟΥ̓ οοιαῦ ἀθπηοηβίγδςοη : ἢΘ 
δ᾽ἀ45 {Πδῖη ΒΊΓΝΘΥ {Π6 γΑΡΙΪΥ ΔρΡργοδοϊίηρ δηᾶ αἱ- 
Τοδαν Βε]ονίηρ σγονὰ οἵ δαπιδγιίδη8.᾿" 
80. ᾿ καὶ ὃ θερίϑων ---- αἰώνιον. ΤΠδ καὶ 18 οπτἰ6α ὈῪ 

8016 δηῃοίθηίς Μδδ. οὗ ἀϊθδγθηΐς γθοθηβίοηϑ ; 85 8180 
Ὀγ Οτρθη, [τεπθυβ, δηα Ογγ]], Γῆς ψογά θερίϑειν 
ΠΡ ΚΩΝ βΒίρη 1659 ἴο ἀο παγνοϑί ψοῦῖκ, ἴο ΠΊΟΥ, ΓΘΔΡ ; 
ιἰ 4180 ᾿ποϊιιἀ68 αηψ βοτί οὗ πδινϑδ ὑοῦ κ, 845 8180 

(Πδι οἵ ἑαγγψίησ, (1. 6. σαγγγίηρ Ποιηθ 86 στο! ηρ.) 
ὙΠΙσοἢ 8668 ἤΘΓΘ Θβρθο ΠΥ Δ] ]}υἀ 64 ἰο, ἃ8 Δρρθᾶγβ 
ἔτοπη 1πΠ6 ννογάβ συνάγει κάρπον. ΤΠ ΔρΡΙσΔΊΊΟ 15 
οὈνίουβ: Ὀυϊ 6 ΠΔΥ οὔβογνο, σι Ποβοϑηπ., {πδῖ 
ἴΠεγθ 15 Ποῦ (88 ἰγοαιθηι}γ}) ἃ σοηίεβίοη. οὗ {(Π6 
ἀπόδοσις ΜὙΊΓΠ {ἢ 6 σομῃράγίβοη ; δηα ὈΥ συνάγειν κάρπον 
15 πηθδηΐ ὈΓΙΠΡΊΠρΡ᾽, ΠΊΘἢ ΟΥΟΥ ἴο γα ριοη, 16 δῃὰ οὗ 
 ὨΙςἢ 159 οἴθγηδὶ 8] νδι! οη. 

.. 87. ἐν τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὃ ἀληθινὸς. Λόγος (ΠΚ6 
ϑογδιηι τῇ Τογθηῦς. Επη. 4, δ, 6. Απάν. 92, ὅ,᾽15.) 
ἀδηοίεβ δὴ δάδρε, βϑαγίηρ, οἵ ῥρσοόνοῦν. Τῇ) οἴβιϑιη 
εἰΐθβ. ΡΙαί. ϑγιροβ. ὁ γὰρ παλαιὸς λόγος ἐνέχει, αἷς 
ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάξϑει. -ῬΙ.1ο. πίστις γὰρ, ὡς ὁ παλαιὸς 
λόγος, τῶν ἀδήλων τά ἐμφανῆ. ΑἸΙΠοὶ, 8, 6, 923. οὗτος 
ἑμὸς λόγος ὕμμιν ἀληθινὸς, 'ΓΙΘ δγίίο]6 15. οδ)]ερίοα ἰο 
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ΒΥ Βεζα δῃηὰ Μαγκίαηδ, Ὀιιῖ σψιπουΐ τθάϑοη. ἜΠῸ 
ψογ5 ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων, καὶ ἄλλος ὁ θερίϑων, ἔοττα 
ἃ ργουογδιαὶ ΘχργθϑδίοΝ, ΤΟὨΔΉΏΥ 8ι.Π}} 18. ἴο ψῃΙΟὮ ἃγΘ 
δοἰ δορά θγ Πευβῖυ8, ϑοποοίίρσοη, δπαὰ γογβίιυβ. ὅ0 
Αγ βίορῇ. ἐρ. .891. (οἰ Ὀγ γ)Υεί8.) τ᾿ ἀλλότριον 
ἀμών θέρος, ΕΓ 866 ἴῃ 6 δοβοὶ. Ρ. 810. ἃ. Ε, δυ1488, 
ἄλλοι κάμον, ἄλλοι ὥναντος. [ δάά, Ζ8ορ. ΕδΡ. σμε. 

. Οὐ πονεῖν, ἀλλὰ πόνος ἀλλοτρίους ἐσθίειν. ἘΔΙΓΙ, 
Ιοη. 1088. ἄλλων πόνον εἰσπεσὼν. 11 δοὰ ποῖ 
τοιηϊηα {ἢ6 ᾿ΘαυηΘα τοδίὶοῦ οὗ {π6 ““χἀιοα νοβ Ὡοῆ 
νΟὈ 5,᾿ ὅκα. οὗ ΨΊΡΡῚ]. 

88. θερίϑειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε. ΤΠ νογὰ κο- 
πίαω, ὈΓΟΡΘΟΙΙ͂Υ υϑοὰ οὗ τηδηιϊια], δανεῦθ, δηά 6ὃχ- 
Βδιϑεηρ ἸΔΌΟΙΓ, 18 ΝΟΓῪ ΔρΡΡτγορτγίαία ἴο 4}} ϑιι. ἢ αρνὶ- 
ομίέμγαί ἰαδουτβ ἃ8 Ργθοθάθ [6 παῦνϑϑί, ΠδΙΊΟΪγΥ, 
Ρἰουσπῃίηρ, βου ηρ, παγγονίηρ, ἄς. ὅο 2. Τίπι. ὦ, 6. 
τὸν κοπιώντα γεωργόν. [Ιἴ ΠΘΓΘ πη68η8 ἴο Ϊδροιιγ ὉΡΟη, 
838 Μ6 ΒΟΙΊΘΕΪΠ168 [186 {Π6 ν ΓΙῸ ἐο τοῦ ῖ. Τῆι κόπο 
'Ϊ8 υϑ64 οὗὨ ἀρτίου ταὶ ἸΔΟῸΡ ἴῃ 1 (ον. 8, 8., δπά 
ἢρυγδινοὶυ υ864 οὗ {Π6 Ενδηρε! σαὶ ἰαθους οἱ {Π6 
Αρόϑβι[68 ἰῃ 1 (ον. 1δ, 10.- (8]. 4, 11. 1 ΤΊμι. ὅ, 17. 
Οη {Π6 οχῃαδυδβίϊηρ, ἀηἃ ΠαΓΑβϑιηρ ἰάρουγ οὗ δρτίου!]- 
ἴυγο, 8686 8 ΨΘΙῪ ὈΘ64{1{} ραβ8αρα 1η Ίγρ. σδθογρ. 
1,121 ὃ 160, Ηρχγα ἴἴ 18 ΔρΡργοργι δία Υ πυϑϑα ἴο 46- 
ποῖθ (ἢ6 ρδη8 δαϑίονοα ὈΥ «68:18 1ὴ βον!ηρ [Π6 
866 415 οἵ Β4 (ΔΓῪ ἀοοίγίπο, {ἢ ἰαγηρ ἃ ἰουπάδιοη 
ἔον (ἢ6 σἤυγοἢθ8 σοῦ ΟΓα Πογοαίίζον ἰο 06 ἰηϑ8{1- 
τυϊε. 'ΓΠοβθΒα ψῆο τραρθα δα 16 Αροϑβι[εβ, απᾶ 
ΤΏΘΙΓ θυ σ 6 5808, 8η4, [Πγουρἢ {Π 6 1Γ τηθδη8, (ἢ 6 Ψ ΠΟ]6 
δον οὗ ἐδ μι} ἔο!]}.οὐνογβ οὐ (ἢ γιϑύ. Τη6 ψῇο]6 
ΡΑϑ88ρ6 18 [8 ραγαρ γαβεα ὈΥ δ᾽ εἰβίο!η. Αἔε ἢδγ- 
νοϑέ [π|6 {Π6 18 οὗὁἨ (Π6 ἢ6]ἃ ἃγὸ ςο]δοίιρα : {Π6 

᾿ ἸδθουγοΓβ γοσοῖνα {6 1] ναρθ8, δηά [8 Ὀοΐἢ Πγά8.6 Ὁ 
8} τηβδη σε)οῖςβ. (5. 126, 6. 18. 9, 8.) ὝὙεὲ {86 ογῪ 
15 ἢοΐ σοιῃρίοία ; βίποθ {{|ὸ ἰάθοιγ οὗ [ῃἢ6 ψογκΚπιθη 
18 ἐΓΚβοιηθ, δη [Π6 ΟΙῸΡ οἴθη ἄοεϑθ ποῖ δήϑυνου {ἢ 6 
οχρεοοίδιοη οὗ {Π6 πιασέον". (δόγθῃ. 12,18. Ηδρρ. , 
6.) Εοι 1ξ βοπιϑίϊπηεϑ ἤΆρρΘη85 {πὶ ἢ6 ΨψῆΟ [48 
ϑοναα σδηηοί σΤρᾶρ. (Ψ0} 81, 8. ΜΙοῆ. 6, 1δὅ. Ὀοαυί. 
6, 11.) 1Πᾶνὲ βονοα, [ ἢδνο ]δ1ἃ τἢ6 ἐουπάδιίοη οἱ 
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ἰηδιγυσίίοη, 1 ̓ ιᾶνα ϑραγαιὶ πο ἰᾶοιγ, απ πον 1 αν 
ἰἰγοὰ γου 85. ἰδ 6ΓΒ ἴ0 ΓῸΔΡ {118 σἸΙῸΡ, {Πδῖ γοιι 
ΤΏΔΥ ΤΟ]ΟΙΟΘ ἐορθί!ογ ἢ 6. Απα ἢ0 φγθδαῖεσ οὗ 
Ὀοίίος ἰουπάδα ἸΟΥ 185 ἴΠ6γα, ἤδη {Πᾶὶ ΨηΟἢ ΔΓῖ868 
ἔγτοιυ Ὀθηθῆϊβ ἐοηξογγοαὰ ὑροὴ οἴποιβ. Αοἱβ 90, 85. 
ΡΠ. 4,1.1 1685. ἐ, 10 δὲ 90. 8 Δοΐιη 4. (Υεῖ3.) 

90--42. ΤΊ ϑαπηαγΓὶ Δη5, 6 ἴᾶνα β66η, 88 ν6}} 9 
1Π6 6ν»85, δαραῦὶν δχρθοῖθα {6 Μεβϑία). Μδην, 
{παγοίογθ, οὔ {6 δαπηδυῖῖδη8, πηγονϑα Ὀγ {Π|6 παγγδαίοῃ 
οὗ τῃ6 νοιηδῃ, Ρεϊθνοά, ὄνθη Ῥοίΐογα {πῆ ν Ἰοἐ εἰ16 
οἰἴγ, {πὲ 6 ννὰ8 1Π6 Μαββίδῇ : οἡ ψνἢϊς]) ἀοο! ΠΠγ, 
8. ΠΟΙΠΡΑΓΡΑΩ͂ ἴο ἴΠ6 ἱπογθάυ!]ουθϑ ορβίϊηδου οὗ {Π|6 
2ον 5, νγεϊβίθιίη πιαῖκθϑ. 1π6 [ὉΠ] ονίηρ τοῆθδοιοη8. 
“ Τῇ ϑαιηεγιίδη8 6] ΘΝ ἃ ννοιηδη ᾿ν|]0 νν»ἃ8 ἃ 5: Π6Γ: 
«6 ψ6ννβ γεροβϑο ἢ0 Ἴγϑραϊξ οῃ ἴῃ ἰθϑιϊ ΟΥ̓ ὄνθη οὗ 
τι ᾿ιοῖγ Βαριϊϑῖ. Αὐάὰ {π6 ἔογιηθσ, Ἰηά δοιὰ, οἡ ροοιὶ 
στοῦ 5 ; [ὉΓ, βίης 6 5.6 ἀνον θα {[ηρ8 {Π{π|6 Πομουγ- 
δα το ̓ ουβο ἢ, φηὰ νι ἶο  ονθ {Π|6 Ἰμοϑβὶ Ἰοηυδοίοι!β 
Ὑ ΟΙΏΘη Δ1Ὲ 8θηΐ ὈρΡΟΠ, ΠΔΥ ἄθην, 85}}8 ννὰ8 ψογίῃυ οὗ 
οὐ," Ριον. 80, 20. 2ἐγ. 8. 8.1. (Υεῖ8.) ὙΠουρῇ 
501}6 Πα αἰ εδγ με! νοι, αροη {|| ταργοβθηςαιίοη οὗ 
(ἰ6 ᾿νοπιαι, γεΐ ΠΟΥ 6, ΨΘ6 ΠΊΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘ, ΟἹ δδεὶπρ' 80 
ΘΧΙΓΔΟΓΔΙΏΔΙῪ ἃ ΡΟγβοηαο, δι Πα γ 6, 1118 Ποάν ἢ ]Υ 
ἀοςείτίπα5, Μοι!ὰ [γα Ὀγουρί ἴο δοκηον]θάρα Ὠϊη 88 
Μοβϑίαῃ. δὸ {πῶ νν11}}Ὶ 80. ἄός! θα δὶ οἰ ονίηρ 8 
ΘΟ 6 αἰίγαοϊοβ νου αν 66) βυρογήμσοιι; δά 

ἴξηος ν6 ἐὸ ποῖ ἢηα {{ᾶὶ Δ οι νογκοὶ. [118 
τὰΐϊν οὐὔδοινοὶ Ὁν δείδῖθη, (δὶ {16 δαπιδγ 885 
ὑοιονο τοὐέλομέ πεϊγαοσίθο, ἰῃ6 “6ν8 ποῖ ὄνϑθη εοἰδᾷ 
τὶ αοίον. Λαλια, {Ππουρὶν 10 ΡΓΟΡΟΓΙΥ ἀσποῖοϑ ἑαΐξ, 
Βοῖα [8 {Π6 56η88 οὗἉ 8 γηιο, παγγαΐίο, ἐεδέξπιοννῳ ; 
ἃ8 ἰῃ νοῦ. 8389. διιᾷςσῇ 42,11. Ροῖγ".1, 82, 6. 505 
51,1. 15ε]. 8, 18. 7, 15. 

.. 40, ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας, αὐοάε ἐδεγα ἕιυο ἀαῳϑ. 
Ηδὸ αὔοιζο Εἰ γα 80 ἐοηρ τἰιὰῖ 6 πρῆϊ πο σοηάειηῃ 
ῬΟΙΒΟῊ8 εἰὐδίγουϑ ἴο ἰρᾶι οἵὗἉ δίπη ; [8 βίδα πὸ ἐόοηρϑν, 

υ δῖ 6 τηρ!ς ποῦ πορίοος (6 οὔειῦσ, ΟΥ Β6οπὶ ἴο 
ρΡτγθέογ {π6 ϑωπαγὶέαπδ Ὀδίογα (ἤθη. (τεῦ γ.) Τΐδ 
νν»Ὰ8 ἃ ὈΙΌΡΘΓ πηραΐ Ὀδίννθθη θη γον ποσί θοῖμΣ 
16 πη), δ ρίνίηρ τΠδπη 80 παι οἢ οὗ [18 {ἰπ|ὸὲ δῃ σοτη- 
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ἘΣ 85 ψου ὦ αν Ὀτγόκαπ ἴῃ τπροη {86 ἀοϑρῃ οὗ 
ἢϊ8 Ἰουγηθν ἱπῖο Ο8}11|66, οὐ πὐὶσῆς ἤανα σίνϑη τ|πἢ- 
Ὀγάὰρο ίο ἴΠ6 Φον8. (Ὠοάάγιάρθ.) τ ἢ 
ες 48.-.---46. 96581:18 ἢονν γείαγηβ ἰοὸ (4|1|66, (866 {Π6 
ποία οὐ Μαῖίι. 4. 12.) οδ] θα [15 σον ψ, 51:0 10 ννᾶ8 
1ῃδἱ οὗὨ ἢ}}8 οἀμοαέϊοπ αὐ θαγν γοβί ἀθηςο. 

. 44. αὐτὸς γὰρ ὃ Ἰησοῦς, ζς. 718 18. ΠΒΌΔΙΪΥ ΓΘΠ- 
ἀεγοά ἐὸν ἢα 8414, ὅς. Βαῖ (ἢ 5 ̓Ιηνοῖνεβ ἃ πιδηϊέρϑί 
ἸΠΟΟΠ 5:5 Θ ΠΟΥ͂, Μ᾽ ὨΙΟὮ ΠΠΔΏΥ σοπηπηοηίδίοτβ δίϊθιηρί ἴὸ 
τόπον. Κυρία νουϊὰ ᾿ηἰγοάϊποθ ἰἢ6 ψογάβ, ραδδὶηρ 
ὧν ΜΝακαγοίῆ; Ὀυΐ {Π18 866 28 δύ ΤΥ δηἃ ΡῥΓΘ- 
σᾶτίουβΒ. ΟἸοιβ, 48 6 Ὁ σι, [,. Βειρ., ΟΠ, δὲ 
Ποάάνγιαρε, βὰν [ῃἢΔξ ΝαζΖάδγαίῃ, ἢ185 ον τ Ἢ 
ἤδγα ἋἰἸ50ηρι θῃηθ6α ἔγοπι (ῃἢ68 ἐφγγέονγῳ οἵ (“δ 66 : 
{Π15, Πούνανοῦ, 566ΠῚ3 ἴοο ἔαγ [διοϊο. δοέῤ τ} 6 
ἄθονα τη ῃΠοάβ γαῖ μοῦ σε {π6 Κποῖ {πη ἔλιγῖν μη{}6 
0:1, τῃδγοΐογο, ργοίδε (ῃ6 ᾿ητογργοίδίίοη οὗ ΑἸτὴρ, 
ΘΟ ]δυϑηθγ, Κυϊηοαὶ, δηὰ οὐἤογβ, ψῃο ἴαΐκ γὰρ 1ῃ 
16 86η86 οὗ αἰέῤοιισ ἡ, σοτηρᾶτίηρ; {Π6 58:1 }}8Ὁ΄ 086 οἵ 
ἔῆς ΗΘ. Ἴ51η ὁ δδπι. 2. 7. {ζ6Γ. 4, 80. δηὰ γὰρ .1η 
Άομ. 9, 15 ὅς. 17. 7116 βθῆβϑε ν}}} {Π6η ὕὃ6 {{18: 
“« δ γοέμγηοὰ ἱμπίο Οαἰϊίοο, ταηουθη ἠδ αὰ Ξαἱἰά α 
Ῥρνορδοὶ,᾽" ὅς... ἀῃά, τΠπογοίογθ, σοπίγαιῪ ἴὸ (ἢ 6 ]Γ 6χ- 
ρεοίαξίϊοπη. Ἦδξ μοηΐ {Π|0ΠῸΓ, Ὀδοᾶυ86 Π6 ἔὈγΘϑανν 
ἀπὲ (ἢ6 (δἰ Π684ηὴ5 νοι] τοοοῖνα ἢϊπΠ| ΠΟ ΟΡ 6 
ΣΘΔΟΠΪΥ τῃδη ὈδίοΓο, οἡ δοσουηὲ οὗ [ἢ6 τηΐγδο168 ἢ ςἢ 
{Π6Υὺ ἢδά βθθὴ δἱ [ἢ ἔδαβί. ᾿ 5... ἀδ- 

46. βασιλικὸς. ὙΠΘΓΟ ἢ858 ὈΘΘὴ η0 Ππ|6 ἀϊβδγθησο 
οἵ ορ!ΐοη γοϑρϑοίπρ' {116 86η86 οὐ 115 γογτά. Ογγ- 
ϑοβϑίόπι δχρίϑίἢ8 τοῦ γένους βασιλίκου, οὗ ἐδδ γογαὶ 
απ, οὐ ἀξίωμα τι ἀρχῆς ἕτερον οὕτω καλούμενον 
εἶχε, οα 0 Ποἰά βοπια ἀϊρηϊΐγ, οἡ δοοουηί οὗ ψῃϊοεὶι 
ἢ6 ννᾶβ 80 σδ] θά. ὅδο {πε Νυϊραία Ψψεογβίοη γθηάοῦβ 
γεσμίια, (ῃ6 Ἐν. Τ. ποδίθηιαη, ΜιἈἱοῆ (βαγ8 ΟδιῃρΌ6}},) 
«“ σΟΏνΘΥΒ (6 ποίίοη οὗ Πογϑά συ ΓΚ δηά οογίαϊῃ 
ἀϊρη 165, ἰο ν ΠΙοΐ, {ἤθγο ἃ 8 ποίη ἴῃ Ῥαϊοβιίηο, 
ος δνβϑῇ ἴῃ δυσί, ἰῃδι σογγοϑροηάθα." 'ΓΠ6 δηςσίθης 
νογβϑίοη οὔ Ττηάδ], μὰ5 τίου. ΤΠ τνογὰ βασιλικὸς, 
πιαν ἀδηοίθ (ἢ {π6 δι αιἀϊ!ο οἵἁ ἀνὴρ.) οπο οἵ" 
τογαὶ ἀοδοθηῖ, ἀπὰ {παι δι ςἢ 15. [Π6 5860)86 ΠΟΙΘ, 15. Ὁ}}6 
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ορὶηίοη οὔ Βοϑ. ἔχς. ὃ. 61. Κυρῖο, βοσγανϑῦ, οβ͵]βοῖϑ 
τΠδὲ 1| δὰ θδθῆ 80, 18 Ὡδπὴθ ψουϊά ἢανα ὕδθθη 
της οηρά. Ηδ πογοίοσο (ΠΚα ΟἸγγβοβίοιη) 1ηΐθ- 
Ριοἴβ, “ νγὰπὶ ΠΟΙ 6), Ἰη ἀϊσηϊίαῖθ δἰ]ο σοηδβιυ- 
ἴαπη : ᾿ οἵ ΏΙΟΙ βρη! βοδίίοη, 6 ῥγοάιτις 68 Ὄχαπιρ 68 
ἴτοια ἢ] ΐαγοι, Μαχῆηι5 γη185, ἀπ [υο΄Δη. Καρὺβ 
ἴοο, οὔϑεγνθβ (ἢδὶ «086 0}}ὺ8 (νἤοβα δυϊποῦὶῖγ, ἰὴ 
τηδίζογϑ ὙΠΟ]. γοἰαῖθ ἴο 16 ἀϊσίοη οὐὗἨ {Π6 Νὰν Τϑ8- 
ἰδιηθηΐ, 15 150} Ὑ στοδῖ,) ΠῸ ΪῈΓΘ 115868 (ἢ 158 ψογὰ ἴο 
ἀδηοίθ ρεγβοηϑ οἵ ἴῃ ὈΪοοά γογαί. [1 6 ϑυμροβα δὴ 
6058 οὗ στρατιωτὴς, ἴ ψου]α {Π6η ἀδποία δἰ ἃ 
Βοϊ ἐϊοσ οὗ (ἰαρβᾶσ, οὐ οἵ Ηογοά. ᾿παΐ {Π6 νοτὰ βασιλιν 
κὸς 18 υϑοὶ ὈΥ Φοβορῆιβ, οὗὨ τἰἸ6 γογαὶ ϑο] 1 θσβ, 18 
Ῥγονβά ὈΥ Κγθῦβ. [ἢ δ] {{Ἰοβϑ8 ραβϑϑαρθϑ, ἤρνδνογ, ἰξ 
ΤΏΘΓΟΪΥ ἀρηοίοβ γοψαϊ 55, ραγίϊκαηδ, 5.0} 8ἃ5 {πΠ6 (ἰδ: 
ΒΔΓΊΔΠΙ, 8η6 οπηροίδηι. Βυιῖΐ, βίῃσθ ποίῃίϊηρ ΟΟΟΙΙΓΒ 
ἴῃ {1πΠ6 ψΨΠΟ]6 βίου ψ οὶ. ἰοδ 8. τ1ι5 ἰο {πῖπ}ς οὗ 
ΒΟ αἴθ γβ, οὐ τ ΠΥ ΟἸἥοΘΓΒ, ΠΊΔΠΥ 10] οσΐου8 ΟΟΠῚ: 
Ἰηθηΐαίοίβ, 88 Ηδιηπιοης, δ εἰβίθίη, Οδιρθθε!!; 
Ἰλοβθηπι. ϑοῃ]θυβηθγ, δηὰ Κυΐϊηοοῖ, ψου ἃ δυρρὶν 
ὑπηρετὴς, Δη4 1ηἰογρτοῖ, αα ΟΠοον οὗ ἐὴδ γοψγαὶ οομγῆ. 
ΤῊΙΒ 18 ποῖ ΟὨΪΥ διυρροτίοα Ὀγ ἴΠ6 ϑγγίδο δηά Αγδδὶσ 
ΝΘΓΒΙΟΏ8, ἄπηκε Τϑηκίοῦ τοῖα δογυμδ, αϊ Αἴδο ὈῪ 
(86 δηοίθηΐ σοπηπηθηΐδίογ Ἐυμπγιηῖαβ, Ψ ΠΟ ΒΌΡΡΙ[68 
ὑπηρετής, ΤΠ Φογοηια ρῖνεβ [Π6 ψνογὰ (ἢ6 βθη86 οὗ 
αϊίαξἐἑπιι5. ὅὃο ῬοϊγὈ. 4, 76. (οἰϊαα ὃν Ν͵οί8.) πάν 
ἐποίουν τὸ προσταττόμενον τοῖς βασιλικοῖς, φιϊοφεία 
αἰ }᾽7ΌΣΟΡΕΣ ἐπιρογαγοηέ. Ἐμσπβοὺ. Ψιι. Οὐοπβίδηϊ. 
1, 16. τοῖς ὑπ᾿ αὐτοῦ βασιλικοῖς ἅπασι μέχρι καὶ τών 
ἐπ᾽ ἐξουσίας ἀρχόντων. ὅ0 8480 ΨοδΕρ 8, Ἔξ]. 1,77, δ. 
τρῶς ὕὉγ Κιιηοεὶ,). ο4}}8 {ΠῸ6 σουγίοτβ ψν οῖὰ {88 

ἱηρ; οὗ Ῥαγίῃϊα δὰ βθηὶ ἰο ΤΊίυ8, βασιλικοὶ, Δηα ἰη, 
1δ, 8, 4. ἴδ ἰογη8 Ηθγοὰ ΒΒ τϊηϊδίογθ, νοι ἣα δά 
Ὀοΐοια οἰ] 6 ὑπηρετὰι, ὈΥῚ 16 παπτα οὗ βασιλικοὶ, 
Τιν5 αἰδο ἴῃ 1ῖνυ, [Π6 νογὰ γεσίμδ ΟσΟΌΓΒ ἴῃ (ΠΙΚ 
ΨΟΙΥ͂ Β6086. 

47. ἤμελλε ἀποθνήσκειν. 8ο ΤΠυςγά. μέλλοντος. 
αὐτοῦ ἀποψυχεῖν. 

48. ΤΊ5 σου 6 Γ πρὶ ρογ Δ ρ8 ἤᾶνα θθθη οὗ (Π6 
ὨΏΌΟΓ οὗ [088 ΨῺΟ ΨΘΙΘ Ὑ]ΓΠ68565 οὗ (ἢ Γβι᾿ 8 
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τηΐϊγδοὶθ8 δὶ (86 ἔδαϑι : οοσίδ! ΠΥ ἢ ''γ)88 Δι] οηρ᾽ {056 
οἵ 158 σοι Γγ 6 ΨΠηΟ ΘΓ ἰηἀυς66, ἴῃ ΘΟΠΒΘα] Θη66 
οὔ ἰῃ6 ἔδπια οὗ (ἢοβθ πιίγαοϊθϑ, ίο ρηϊδγίδ! ἢ ἃ [Ἀγ 
ΒισῆοΡ ορίπίοη οὐ “26808 ἰπδὴ Ὀαίογα ; δῃά, ὈΥ 11» 
Ρἰουίηρ 18 δά, 6 ργοίββββα [)18 Ὀε]οῦ τἢδέ . [65118 
σοι], 1 6 νου], Πρα] [}}8 80η. 

Ι δββθήϊ ἴο Εμι ΠΥ τη 18, Βοάι πάρε, δηἀ Κυίϊηοοϊ, 
(Πδΐ (π6 ννογάβ ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ 
πιστεύσητε, εῖο Δα αΓοβ56 4 ἢοῦ ΟΠΪΥ ἴο (|6 οἰῆοσε 
δι πη561Ὁ, θυ το τ[ῃ6 (Δ |64η Ὀγϑίδηάἀοιβ. “Ἅ ΕῸΓ (ϑ8ι.8 
ΒΟ Πγπ5,) ον Τογὰ 5814 [18 ἴῃ 8 ραεηθγαὶ. ΝΆΥ 
(κοινώς), σοηϊγαϑιηρ (πΠ6 εν 8 νιτῆ (6 δαιηδγΔη8, 
ψ ἢο θ6!ανοα νἱῃουΐ 8]:0η8 δηα τᾶ 0 165. ΤΠ6 σα» 
Ῥτγοοῦ 18, πδονδνϑῖ, δορεοϊαίίψ ᾿ηϊοη 64 ἰὸν ἴῃ 6 οὔ σοΓ, 
ψ ο86 (411}} ννὰ8 Ὀυΐϊ ψ ρα κΚ. 5 ΟἸἤογβ, 48 Εδρῃοϊ, 
Μοϊάἀδθηβδαοσγ, ΜΊς ἢ 8615, δοθ]Ζ, δηα δίογγ, σθοορ- 
ὨἶΖα 8η οπιρἠαδὶδ ἴῃ ἴδητε, Δηα (ΠϊηΚ (Πδὺ .}06811.8 ἤθ ΓΘ 
Δάνοτίβ ἴο ἃ 6] 16 οὗὁἨἉ (Π6 οἴἶοογ, {πα΄ Π6 σου]ά ΟὨΪΥ 
συΓΘ ἴ6 5:6 Κ τδϑη ἤθη ργεδοπέ, ποῖ αὐδοηέ. Βιυΐ 
1818 8668 Βοηθ  ν δ᾽ ἱργο 806 ; πο ογ ἀοθβ (ῃ6 
οἴἥοοσ ἀρρθᾶγ ἰο ἴᾶνα 380 μη θυδέοοα Ὠη. Τὴδ μογάφ 
οὐ μὴ πιστεύσητε ἅτ6 ἰΔΚοὴ 1 ΘΓγοραίν ον ὈῪ Βρ. 

ἘΤΕ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ (86 γ8 Ὠοσδονίρ6) ἴ0 ΒΡ ΡΟ66 Βοπη6 ϑυ 0 ἢ τοίθγθηοοθ 
ἴο ]]υϑῖγαϊα {1Π6 7υϑι1ϊσΘ οἷ 18 Τεργοοῖ ; ΖὉΓ ἴῃ βἜΠΕΓΑΙ ἰζὀ ννῶῦ 
ῬΕΓΥ Ταδϑοηδῦΐε ἴο δχροοῖ {πὶ (Ἡγίϑῖ 8ῃου εἰ ἐσοτὰ τπἰγαοῖδα ἴῃ ῥγοοῦ 
οὗ Πὶ9 αἰνῖπο πιϊϑϑίοῃ, ἃ8 ἢὯδ Ὠἰπγ56} ἄοθ8. μἱαίηἶγ ᾿πιϊπηαῖα οἰβαννἤο γα, 
566 Φόῆη 1δ, 44. ΨΏΟ σδη εἰ! Ὀιϊπ {Π16ὸ ΟΓῪ Ῥθγβοη ον ΔρΡΡ]γὶ πρὶ 
ἴο ἷἢ, πιρἢϊς πᾶνε στωδάθ δοὴβ δυο ἀξδοϊαγαιίοω, 1Ππδὲ ἢ τνοιι 
ὩδνοΓ δείΐευο δυο ἢ (Ὠϊορα [}}} ἢ6 δα (ἢ6π) ννυῖι ἢ ἢ 8 ον οὐδ ἡ Ο γίβδὲ 
ὨρΉϊ Ππηθᾷπ ὈΥ̓ {}}|8 τεβθοιϊοη ἴο δα} 0]6 ἢ πὶ, δη4 ἴο ϑῆενν ΠΩ 8 
Βρθοϊηδη οὗἉ [18 οχγδογ Δ ΓῪ Κηοιν]ο ρα, 88. ν᾽ 6}} ἃ8 ροννεν. (Ὠοάὰ- 
ἀγα.) φ“εβϑὺ8 (οὔδβεγνθας ζιιϊΐῃοθ!) νυ βῃεα ἴο εχογοῖβα ἴῃ 6 δοῃς 
βόεησα ἴῃ ἢἰβ (γυἢ, τ ἢϊο!ῖ ἢβὰ μτοςεδάεὰ ἔγουμ; γοροντῖ, δϑὰ στον 
ἐΐ Ὀγ [8 ὑνγοτἀβ8 δπὰ βρθθοῆεθβ, δηὰ ἴ0 ρθῆ ἃ ΨΑΥ ἴο ἴἰδῖ ρεγβυδϑὶοϑ 
Οὗ {π6 ἀϊνίπε οτὴρίη οὐἨ ᾿ιἷ8 ἀοοίγϊηθ νυ ον, ἔγοαν {{π βαϊαἴδυγ ἐχτ 
Ρεγίεπος οὗ παῖ ἀοοίτγηδ, νν858 Ὀδοοπλδ ΠΟΙ 5. Γ6 δηὰ σογίαϊη. ΝῸΡ 
ὁἰὰ πα ννίδῃ {παῖ {πεῖν Ὀ6] 6 1 Ὠἷ8 ἀἰρη Ὑ δηά δι ογὶγ που !ὰ 
Ταϑὶ δοίθίῳ οἡ τηΐγαοϊθβ. Ηδησα ποθ γϑριίονεβ ἴἢ6 (Δ) βϑη8, Ὀθοδύϑθ 
{Πγ δοκηον]εύνε ἢἰ8β ἀϊνία Πγἰβϑίοη ΟἿ]Ὺ ἰῃ οοηδεαιδηςα οὗ (πα 
ΓαϊγΆς]658 ἢ ἢ {πα Πα δεθη ΐτ νοῦ. 866 ἃ Ὠιββοσῖ. οὗ ϑομῃοῖϊ. 
ὧδ ἐοῃδὶ]ο 40 “Ζ7εβὺ5 πιΐγαουϊα οὐϊαϊς εχ ἱρϑῖυβ δεσιποηΐϊδυβ τεοϊὰ 
ςαξηοσοοῃαΐδ. Μ τεῦ. 1810. Ρρ. 9, 38. οἵ δ6η. ' 



144. 8Τ. 00ΗΝ, ΟΗΑΡ. 1Υ̓́. 

Βαγγϊηρίοη δηὰ βοπὶθ θδγ] ογ σομπ θη ϑίογβ, ΜΠ ΟΝ 
τοῦς 8, ποννόνοῦ, 10.8{}ν το]εοϊοα Ὀγ Εν πα. 

80. Το {ϊ9 ταργοοῦ [6 οὗἴἶοθγ πα ἶζοβ Π0 δΏΒΨΟΓ: 
παῖ, 6]|1|6ὦ ἢ αἰάγαι ἴογ {Ππ 6 οὐ ἢ15 σἢᾺ, ἀγροὸ5 
ἢϊ5 τοηιοϑῖ. Τὸ ψἤοιῃ (ζ68118, ἴο βῆδνν {Π|6 ἰδίθος 
δηἀ {ῃ6 Ὀγδίδηπεοτβ τας 11 ννᾶ8 ποΐ ὨΘΟΘ ΒΆΓΥ ἴον ἢΠ| 
ἴο ρῸ ἴο ἿΝ ἤοιι86 ἴο Ρογίογηι {ἢ6 ΟἸΓΘ, 5408, πορεύου, 
ὁ υἱός σὸυ ϑῆ. [Πορεύου Οτοῖι5 δηΐ Ἐοβθηι. ἢ85 ἢ 6 
861186 οὗ σῸ ἐπ ῥϑαςθ6, ἃ8 ἴῃ [Κα 7, δ06. [,μΔίηρο τη Κ8 
(45 ἀϊὰ ἔα ἢ γπ8 δὴ ΤΠδορῇγ]αςῖ) 1Π4. τη νοτγὰ 
19 Τηθδηΐ 88 δὴ ᾿ποϊϊθιηθηΐς (0 ἢδϑίθη ἢϊ8 ἀδρασγίυγα. 
Βιυιῖ 1 566 Π1|5 Ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥῪ ἴο ; 7688 [6 86η86 οὗ {Π6 
“νοτὰ ἴῃ οἰ(ποῦ οὗ {πΠ6886 ψᾶγ8. [ δ ΠΡ ΠΊΘΔΗ8, 
“6Οο, {ΠΥ} Ὀυϑίηθ88 18 ἄοπθ, ΠΥ 80η ἰ8 ἢθα]ϑά." 
(86εε ἃ βίογυ οἵ τῆς Βδθθίη8 οἰϊδἀ η΄. ὅ8.) ΤΠ] 
Ὀεβί οοπππγθηϊδίογβ απη116 ἴῃ ρσίνίηρ ἴο 8η {Π|6 Β6η86 
οἵ. οοπυαίμ. ὅὃο ἴ6 ΗδὉ. ΣΤ τη 208. ὅ. 8. [8. 88, 
1, ΨΏστγο (ἢ6 δερί. τοηοΓ8 ὑγιαίνειν. ἘΔΌΒΙΠΙοα] 6χ- 
δηρίοβ ἅγτὸ ρσίνθη ὈῪ (δρδ 8, Ὀγιιβίιι8, δΔηα δοποοίϊ- 
βεη. δ οΪ  Θοπιρᾶγοβ Μαγί αὶ, “" Νοη ββϑῖ υἵυϑγο, 86 
υαίογο, υἱέα.᾽ 

δ2---δ4.. ἐπύθετο οὖν π. α. τὴν ὥραν ἐν ἧἦ κομψότερον 
ἔσχες ““ΤΠ]8 (β8ᾶγ8 Εὐτἢγιη8,) ρτονοβ ἐμαὶ ἢ15 
ἔαιϊ ἢ ννᾶ8 Ὀσοίοτε νεὰκ : ἰοῦ 6 νβῃθὰ ἰοὸ Κῆον 
ψποίῃογ (Π6 οἰτουπηϑίδησο ἢδα ἴθ ρἷδοθ αὐτομά- 
τῶς, ΟΥἩ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ Χριστοῦ, ὙΠΕΙΠΘΙ ΠαίΏΓΑΙΥ, 
ΟΥ αἱ ἰῃ6 σοπ)ιηδηά οὗὨ ΟἸγῖδι." Κομψότερον, 18. ΠΕΓΘ 
ἴο Ὀ6 ἴαἴκϑῃ ἢ ἃ πηϑα!ςσδὶ 56η86. [1|Κ6 ΟἿΓ δαδὲον,, δοέξον. 
8ο Ηδβυσοἢίυ5. ἜΧρ δἰ ἢ8 10 ἐλαφρότερον, Τ ΠΘΟΡὮγ]Δοῖ, 
βελτίον καὶ εὐρωστότερον, ἘΛΓΠΥ 1.8, ῥᾳότερον, κουφό- 
τερον, -ἐλευθερότερον. ὅο 186 Ε͵ΘΠοἢ, ρέμα αἀγοὶέ, δπὰ 
ΟἿ πιο αἰογέ. ἘΔΡΪΙ6] οἵἴα8 ἔγοπι Ατγίδη, Ερίςοί. 8, 
10. ἰῃ ἃ 8:1η1|8Ὁ 86η86, κομψώς ἔχειν, ἰῃ ᾿πλϊδτίοη οὗ 
ἐπ 1,δἴη δοίϊο ἤαῦογο; 88 ἴῃ (ἱς. Εγὶϑί. Εδπ). 16,15. 
δοιὰ δλαῦδο8 ---- τοα]ϊὲ ἴᾶῦθ8. 6 ΠηΔΥῪ σγοιηδγκ ἴοο, 
(νᾶὶ 88 πο βίγιοκ τ[η6 σοϊῃηιηρηϊαῖογβ, ([δὲ {{115 

ΟΠ 86ῆ86 18 φΠοπῆπρα ἴἰο τἰπ σάυογδ, δηὰ ἰ85 (1 Ὀ6]16νθ) 
πανογ ἔουπά ἴῃ {Π| ααγοοξϊυο κομψός. Βγ ἀφῆκεν αὐτὸν. 
ὁ πυρετός, ΜΘ ΤἸΏΔΥ υπάοτδίδηιϊ ἐρίξ ἠΐπι 5Ό ὈΘΕΝΙΥ. 
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Ὑ 6 ῥδα Θ᾽ ΟΧΡΡΕΒΡΙΦΩ 18: αφεα θγ" ΕΠΙρΡοαγάς, Ἐριᾷ. 81, 
, 38, (εἰ ο Ὁγ΄ ΤΠ], 4Ρ. Ὑο1.) ἀφῆκεου δὲ «αὐτὴν 
ἐκταῦην 80}. πῳρετόφ' Δ 7. ὃ 21, 26.. ἀνῆκεν ἁ πυρετός: 
Ἐρτ χθὲς, τον. Μ55, οὗ 186 Αἰαχβηήγίθῃ. δηκὶ Οου- 
δι ὩΟροΟΙ ἴδῃ τθοθηβίοηϑ, γοδα ἐχθὲς, Ἀν ΐ 6 Ε, 85. θεμαρ 
41. Εἰ οἰ βπιβεῖο ἔόσζι, ἸᾺῈ ῃγθίςγβ }]6. Ἐ σεν 

.}» 

ΟΗΑΡ. ν. 

Το ἑορτὴ. 1η ἀεοίεογηηηῖηρ ψΈ ΟΝ οΥὙ {Π6 ἔραβίβ ἴ5. [0 
ΡῈ υπάογοίοοά ΒΥ {Π6 Οη6 ἴαγα πηθηξοιοά, {{Ἰ τ ̓ μὰ5 
θδθη ποῦ ἀπδγοησα οὐ ορίπίοη, δοίἢ ἀπγόηρϑι δὴ- 
αἴοηΐ δηά πιοάδγῃ Ἴομπηπηθηίαίΐοσβ. Μοβί οἵ ἰδϑιη 
{ΠῸΚ ἰδ 5 ἴΠ6 ἔεδϑί οὐ ἰῃ6 Ῥαββονθῦ. ὅδ0 Γπιρᾳ, 
Κόδομον, ἅς. ᾿ΟἸΠοῖβ, πονοναγ, σοη]θοΐανα 1 ν᾽ 85, 
{πΠ6 ἔδαϑβι Ῥεωγὶπι, (368 Γάρο, Τ'. ὦ. Ρ. 8. δῃὰ ιρ. 
Ιηἰτοᾶ.) ψ οὶ [6}} οα τπ6 141} οὐ 161} οΓ'Ἱ Αδαΐ, 
σογΓοβροηαϊηρ ἴο ον ἤἼαγοῖῦ, δῃὰ (Πριθίογο οης. 
ΠΟ ΒΟΟΠΘΙΓ ἴπδῃ {Π6 Ῥαββονθυ. Οἰῆριβ, ἀραίη,. 
ὉΠΔονϑίδηὰ 10 οὗἩ τἢ6 Τηοωηὶα, ὈῪ ψ Ποῖ πδιηθ γνὰ8᾽ 
ἀοηποίοα {Ππ|Ὸ ἔδαβέ οὗ οἱρῃξ ἀαγβ, ψμο ἢ [6]] οἡ ἐπ 6 

ἘΞΑ 5 ὙἸΕΪΠΡΙΥ 5:1ΏΠᾺὉ τη ϊγο]6 (ρογῆδρϑ ἰῇ ἰπλϊδιοη ΟΥἨ (15) ἴ5 
δόοείυοαά ἰο ὦ σογιαΐη ἀόξίοῦ γῪ {πὸ σρουΐμθ, δῖε ὃν ζιδεμθ- πὰ 
Βρηρφιίζοη. ““Οπδε θη; ἃ {ἰπη8΄ (Π6. 891 οὗ ΕΗ. Οδνῃβ ὁ] ννᾶξ οἰφὶ" 
Τὴ ἔλτεν ϑεηΐ ἴννο βίῃ δηῖβ ἴο ἢ. ΟΠδιθηβ, ἱπᾳῖ 6 τηῖρῃι ἰηϊςτς 
οδθ νὴ ἢ οὐ ἔον ᾿ἰβ βοὴ 8 Γοοονεσυ. Δοοογ σὴν, αὐΐον. π6 πλὰ, 
Βόδ} 1πεπὶ, ἴη6 ΠΟΙ τηδη ἀϑοθηάσξι (ἐπὶ τὸ δῶμα) ὕροη {πὸ τσ, ἀπά 
ρἔδ εὐ ον τα, Αμβὰ βὴ ἢ μὰ ἀεοσοάεα, 6 δαϊά 1 πῆτοι ιἰϊοιν,: 
“.60, ἴογ. ἢ ἔδνεσ διαί. Ἰεΐϊ πῖμα." Αμὰ ἴμεν δηδννόηεαὶ δᾳμὶ, δαϊή,: 
“Ατὶ ἴδοι ἃ ρμγορθεῖ δὐ μα 8 “γερο, “1 δπὶ πεῖ ον ἃ μος. 
Ρδεῖ, “που {πΠ6 ϑὺπΠ ὉΒΡ ἃ ῥίοριεῖ,; ὕυλ᾽ γεξῖ ἤδη 1 οὐδ᾽ τεοϊϊς ἴηγ 
ἈγΉγ δ 8, ὁγὰ ργοπιρίο, ἴθ} 1 Κηονν Ἐ 5Π4}} δὲ Ὠδαρά.: -Βυξ. ΕἼ σδη- 
ποὺ "ΠΑ, ἑ δπὶ, δΌσο' [Πα 106 τοηυδεῖ 15 ρεείθγγοι ἱπῃ να". ΠΡ. 
ἴῃον νσοῖα ἀόνῃ δηὰ πμοῤεὰ ἐΐ.. μοὶ"; δηὰ ψἤρη. ἴῃεν .σαῃλο,θδαςς ! 
ἴο Οϑιμδ]:1ε], ἢε ϑαα ἀπίο {ἰειη, “οι ἤανα ἀϑεμαγροα γον. οβῆοα. 
πα Ετ' δα ρεσῆσοιυ!ν πστὶ ἀε οἴει ]γ, (γοι παν ἀοῆς ὩΘΙΓΠδγ τοὺ 
πῸ ἢ ΠΟΓ ἴοο 1{{|6, Ὀιϊιϊ Ἔχϑοῖν μα 1 γοχυθοίο) - ον (ϑα μὰ μ6) 1" 
ἴδ 80, αφρτιὰ δρ γυϊϊ ἢ τηγ' 668, δῃμὰ δὲ βοὴ δῷ" δοὺν ἴθ6 ἔεγε ᾿β ων 
εἰ" ἣν δρκοα ἔὉΓ βοῦηβ ψνδίεσ ἴο ἀν κ. ἡ, ᾿ ᾿ 

8 
᾿ Ἰ 

ἀ τἴμαῖ ἴῆοζα 18 ϑοπλθῖ Π] Ωρ; ΝΟΥ δἰ ταν ἴῃ ἃ Γαπογαΐ ον! οη οὗ 
Ταῦεαν, “εἶν. 86. “ἜροΚεπ δὲ “πὸ ὈυΣίαὶ οὗ Φυϊΐδη : τὸν δὲ κίνδυνον 
ἔλυσε; καὶ 'μετ᾽ ἐκείνην ἴοντες ἐμήνυον Χογιθόμενοι τὴν ἡμέραν ἥ. 
ἔληξε τὸ κινοῦν. ον 

νΟΙ,. "11. ,, “-- 
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251} οὗ (Ι5]6ιι, δδουὲὶ (6 1δι11} οὗ Ποοοῦοσ, ἰηϑϊ- 
εὐϊοα τη ποηοιγ οὗ {π6 ρυγίβοαίίοη οὗ {π6 ἰθτηρὶς ὈΥ 
ψυάκ8 Μδςος. ἴγοπιὶ 1π6 ἀοἤοιηθηῖβ οὐ Απεοοδβ. 
ΝΟΥ͂ ὅγ6 ἴποσβ ψδηζίπρ' δοίηθ ψἢ0 Ηχ οἡ (μ8 Εδαβί οὗ 
Ταδογηδοῖεβ, Κυΐϊποοῦὶ [88 ὙΘΓῪ σΔΓΘΙΌΪΥ βιμητηθὰ 
ἪΡ (ἢ6 δγρυϊηδηίβ ἴογ δηὰ δραϊηβί βοῇ οἵ {πῸ6 δρονθ 
ΠΙΘΠΈΟΠΘ ἀλφυνώβει δη4ἀ σοποϊυάοβ ΌΥ γομδγκίηρ, 
{πὶ {πουρῇ {Π6 ορὶπίοη οὗἨ ἴπ6 )αδδουεν Ὀδὶηρ ἤδγα 

᾿ φῃρδηΐ 185 ποῖ ψΗΠουΐ 15 ΔΙ ΠΠ 165, δηα 15 ᾿ἰΔ0]6 ἴο 
80ΠΊ6 ΟὈ] ΟΙΙΟΉΒ, ΥῈ (μα ὡροῦ 1Π6 ψ ῃοἷα 6 {δῖ ηΚ8 
1 τὴ6 πηοϑὲ γοδαδίς. Βιιΐ (18 (ςσοπείίηιι68 μ6) Ὀείηρ 
δαἰιη6α, ἴΠ6ΓΘ ἃγα ἐλγθο δἱ ἰθδβί, ΟΓ ὕσι" ῬΆΒβονϑῦβ 
πη οηρα Ὀγ {116 Ενδηρο  δίβ 88 σα] Ὀτγαίθα Ὀγ «}68118 
ἴῃ {86 σοιΓ56 οὗ [18 τρϊηϊϑίτυ : (ῃὴ6 3γδέ ἴῃ (ἷ". 9. ν. 
18. ; 1ῃ6 5εοοηά ἴῃ (}). ὅ. ν. 1.; 1η6 ἐλὲγα τὴ (ἢ. 6. 
ν. 4.; 16 ομνέδ ἴῃ (ἢ. 18. ν. 1.; δηαὰ {Πεγοογα 
ΟΠ γι βυ 5 ΤΩ ΒΥ δχιθηήθα ἰο ἐΐγεα ψεαῦς απ α λμαΐ 
Ηα ἤδη χοῖροι ἰο ΕἸσΏΠογη  [πἰγοά. 1, 645. ἴο 
Κοογποιβ Π.5βογίδι!οη οὐ ἴΠ6 πυπιῦοῦ οὗ Ῥαββονϑῦβ 
σοἰουτγαϊοα Ὀγ «6808 δῇογ 1.18 Ὀαρι8η1,) αῃὰ Βρ. Μαδσεῆ 
οἡ ΜΙιοἢ46118. [{ 18 ν6}} οὐβογνϑά ὃγ 1ιἰρμείοοι (ἢδὲ 
δι. Ζ0Πη 18 ποΐ 8ο δυο 88 (ἢ6 οἶποσ Ενδηρο  βῖ8. ἴῃ 
γοϊδιηρ ναὶ νν88 ἄοῃα ὈΥ ουὖν [,ογά ἴῃ Ζμάθ68. 
 . ἔστι δὲ --- κολυμβήθρα. [Ιηδίοδα οὗἉ ἐστι, (86 

δγσίας, Αταῦιο, όῦβϑῖς, Αγ ΘΠ Δ νοϑίοηβ, δηά 
ΟὨΠῈ8 ἤᾶνα ἦν. Ἔστι 1856, ῃονανογ, ἰουηά ἴῃ Ογτὶ!, 

ΤΠΘορἢγ]δοῖ, δη Ἐπ πγηλ8. ὙΠογε β66πι5 (88 γ8 
Κυϊηο6}) Π|||6 ἀουῦὲ θὰς {πὶ ἦν ον 68. 118. οΥἰμίη ἴο 
ῃο86 ψῇο τπουρῇς ἰδὲ Φοῦη τοῖα ἢ18 Οοϑρεὶ δἴϊεσγ 
(6 ἀσείγιςσξίοη οὗὨ «ΘΓ βαϊθ, δηα ἢδά γοΐδγθηςο ἴο 
ἢ8 ΟΝ 8δ5ρ6, δὰ ποί {Ππαᾶΐ ραγιοα ἴῃ νι ϊοἢ (ἢ6 οἰγ- 
συπηθίδησ68 τηρητοηδα Ὀγ ἴῃ Ενδηρο,ιδε ἰοοἷς ρ]66Θ6. 
δίησα 1 ἰ8 νϑΥΥ ργοόθδῦϊα τΠαἰ “οἰ ψγοίθ ἢ:59 (οβροὶ 
αἴϊον (π6 ἀσϑβίγιςιίοη οὗἁὨ «ογιιβαίθ, 6 πχιιβὲ οἰ 6 Γ 
ΒΌΡΡοβα ἰἢδὶ αι ἔνδηραὶβϑι, (νν ο νὰ8 ἢοΐ δῇ δ θ- 
ΨΙΠ685 οὗ ἰηδι ἀδβίγυςσίοη, δηΐ τ θη ἢ6 ντοίθ ἢ 18 
ΟοΒρεὶ ᾿νεὰ γοπηοία ἔγοπι ἢΐὰ σοϊηῖσυ,) ἀϊά ποῖ 800- 
Ροβ6 {Πδῖ 8]} 115 ὈυμΠάϊηρε νοῦ ἀδβίγουθ, δῃά τἤθσε- 
ἴονε ΒρθᾶκΚϑ 88 1 [ῃ6 ραία γα γϑῖ 1 οχιβίθῃςθ ; ΟΥ 
Ἅ6 ΤῊΔΥῪΥ 8ῈΡΡΟΒ6 8ῃ δια ΐαρα οἵ (6η86, δὲ) Ἰάἴοπὶ ΥΘΎῪ 
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τοαυθσπῖ ἢ δέ. Ζοη. ΤΠ ορὶπίοῃ. 19 δάορίοα ὈΥ 
1. Οἴογο; θυξ 18 οδ)]δοϊθα ἰο ὈὉγῚ [μλπηρα ; δηὰ, 1π- 
ἀεεοά, βοθιῃβ. βο!Β ναὶ ργοσαυίουβ. Τῆι (ἢ . 1. ν. 
15. 29, 44 ὃς 40. δ, 14 δι 8:.. 9, 18. 8, ὅ8. 1 οἢηῃ 4, 
17. Ιῃ {π6 ψογάβ8 ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα ἴῃεΓα 
18 ἃ {16 νὩγ ΟΥ̓ οὗ γτεδάϊησ. ὅδε Οτγεβθδοῆ. Βυϊῖ 
(α8 Κυΐηοοὶ οὔβϑοσνθϑ) [Π6Γ6 5668 Π0 γθάβϑοῃ (0 ἀ6- 
νΙδΐ6 ἴγοπι {Π6 σοΟΠΠ ΠΟ τοδάϊῃρ, βίηοε προβατικῇ 18 
δαβιοα Ὀγ {Π6 ᾿θεβ8ί σοιηπιοηΐδίοιβ ἴο θ6 ρυϊ 6}}1}ρ- 

,. ἴσαι γ. ὍΠΟΥ ἃγὰ ποῖ, μβοψανογ, φυϊξα ἀρτϑοά οἡ {π6 
νογά ἰο Ὀ6 βυρρ!᾽!6. ϑοπὶθ 58 ὺ οἴκῳ; ΟἴΠΟΙΒ ἀγορᾷ. 
δὸ ΕΟ Ψ. οὐ χώρᾳ, ἃ5 ἰξ βεδι8 Ευΐηγηι. ἀἰὰ, ν ἢο ἰδἢυ5 
Εχρ δΐηβ: στιν ἐν Ἱεροσολύμοις κολυμβήθρα, ἐπὶ τῆ 
τοποθεσίᾳ τῇ καλουμένη, προβατεκῇ, οὕτω δὲ ταύτην νά. 
μαδον ἀπλώς, κατὰ παράδοσιν ἀρχαίαν. ἼΠ6 τηοΓα 
Γθοθηΐ δηᾶ χια!]οίουβ ογ 1.8, ποννόνοι, 88 ΤΌΠΟΥ, 
γοΙ, Ι,ληρο, ΡΥ εἰδβίοη, Βρ. Ρβᾶσοθ, Ὦγ. Μδοκηιρῃηῦ, 
Ἐλοβοῃτη ]ογ, Βοβ, δᾶ Κυϊποοὶ, ρῥγοῖογ πυλὴ ; ψὨ]Οὴ 
15. σοηῆγπηοα ὈὉγν Νοἤθπ,. 8, 1. 12, 89. Ψῃο {Πογο πηθἢ- 
(ἰοῦ τὴν πύλην. τὴν προβατικὴν. Τῆδ 611ρ815 ἰ8 τ6- 
αὐοηξ ἴῃ 1η6 ΟἸ 5ϑιςαὶ βυΥ 615 ; 6Χ. στ. σηι. 1], γ. 
408. τώ δὲ διὰ Σκαίων δὴ πέδιονδ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους, δη 
οἴζϑῃ ἴῃ οὐδοῦ ρίαοθβ. [{ 15 ἔοιιπα, ἴοο, ἴῃ ἢ 6 Ὠδ685 
οὗ τς Ὑπορθαη ρϑίθβ, 80 ἰθαγηθαϊυ 1ΠΠπδἰγαϊθὰ ὈῪ 
Ῥογβοῃ οὐ ἔπγρ. Ῥῆοθη. ΝῸΓ 18 1Π6 61}1ρ518 οἵ ρογέα 
υηΐγδηποηΐ ἴῃ {Π6 1,80(1ὴ ψ7γιίετβ. Κυϊηοεὶ τοϑίθγβ ἴὸ 
16 Μίβο. ΟΡ 8. 8, 67. [1 15 αἶϑο βῆγον !υ υτρεὰ ὈγῪ 
Οβρρο}}, {πὶ ““ψ να σοοά δνιάδηςα Πδὶ ὁΠ6 οὗ 
(Π6 ρβίεβ οὗ «ζ6γβαίθπη ννὰ8 οδ δα (ἢ 6 δλεορεραίε, 
(Νοδοαι. 8,1 ἃ 82); Βυϊ να ᾶνα 0 δνϊάθησο [Πδὲ 
ΔΏΥ γΐἶδοθ πο γα ννὰ8 οδ δὰ {π6 5ἦδερ' νιαγκοί." Β6Ζ8 
τοπάογβ (ἢ 6 ΨψοΓά5β δὰ ρογέαηι ρεομανίαηι; Ὦϊο ργθββο 
ἀ6|16 ροτία ἀείἰα ρεσογα; Ρ. ΒΚ. Βϑαν. ἵ,. (Ἰδγ, ρτὸϑ 
ἀκ 5 ροτία ἀθβ Ὀγθὺ!β; ἴη Επηρ. Απἡ. Ηδν. δηὰ Ὑνεβ. 
6 δἠλοερ-βαέθ. Νοῦν (σοῃίηιι65 (ὑδιηρὈ6}}}) 16 15 ἃ 

Ἐ Βηδητξε νου] γοϊδίη {πε σοπηγηοη ἰγδρδἰδιίοη οἵ σλεερ- που λϑὰ 
ΤΆ ᾿ἤδη φαία; Ὀεοδυδθε (88 γ8 ἢ6) “ἰξ [86 γεμογί οὗ {ἴδ Ὀεδὶ ἴγα- 
ψ6Π]Πεγα ἰδ τὸ ὃῦ6 ογοαϊιεἀ, [Π6 ρ͵]Δο6 βἤδννη ἕο [6 ροοὶ οὗ Βειμεϑάδ ἴδ 
τωυοἷ ἠόαγεν (ἢ ἰστημ! 6 πὴ [ἢ 6 δῃδερ-ρδίς οοιϊά Ὀ6." Τΐδ, ἢονγ- 
ὄνογ, τοῦδ Ὁ6. οὐῃδί ογει ἃ5 νΕΥῪ ρτεοδυίουβ, 

. 4 
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κηοῖνπ ἰάϊοπι πῃ Οσθοκ ἰὰ δοὶρίοΥ δὴ δαὐδοξῖνο 41φη6; 
ψἤθῃ πΠ6 διυϊυβίαπιεϊινε ἴο Ὀ6 ΒΌρρ δα 15 φ8β1:}ν βιι- 
σεβίοθα οἰτΠοὺ Ὀγ {πὸ ᾿πιροτὲ οὗὨ {π6 δά]θσέίνα ὁγ ΌΥ̓ 
ἰτοαάθης ι886.Ὀ Ὑμυβ (ἢ6 Ὠδιηθ5 οὗ πιοβί ἃγίβ δά 
δε ΘΏσ68 1 Οατϑεῖκ ἀγὸ [86 δ} 168 οἵ δα]δβοίϊνϑ, 
ΝἬΠΟ86 π]οϑηϊηρθ ΘΑΘΪΥ βουρρεοεῖ {1ὸ ψογὰ τηά6γ-: 
ϑίοοά. Μουσικὴ, ον ἰηβίδηςθ, ἰατρικὴ, μαθηματικὴ, 
τεχνὴ Ὀδιης υπάογδίοοα ἂἃὲ βοῇ οὗ {πΠ6ὸ ἵψο ἴογ- 
ΤΏΘΙ, δὰ ἐπιστήμη ἴο [6 ἰ48(.. Τῇ ἔτγτεαιξηξ 
σοπ)υποίίοα οὗ ἃ ρμαγίϊουδι δι θϑίδηςνα υἱτῇ. ἃ. μᾶΣ- 
σι! ἂγ δά]δοίνα, ρεοάπςθβ ἴἢ6 8δη6 οἴἶδβοί. Νον, ἢ 
ΟἿ Οὔ κζαίββ οὐ Ψεγυβδίθμι ν88 δνϑι οδ] βὰ καὶ προ- 
βαᾳτικὴ πύλη, ἃ8 6 Κῆον ἤοαι ἴβ6 ΟΪὰ Τεβίδπηθηῦ 
{πὰ 10 νν88, ποιῃίηρ σου ΒΡ τόσα Ὡδίωγαϊ ἴῃ {ἰο56 
ψ ἢ Ὸ βϑροκο Οτθοκ ἰθδη ἴο ἀγοὸρ πύλη 85 βυρεγῆμοιαε, 
δια ηδπιο ἰἴ 5 πιρὶν ἡ προβατικὴ. “ΓΒ μοι ἃ; ΠΆρΡρδ5 
{1} πγότα τοδάμγ, 1 1Π6 δά]θοῖνα νναβ 'π 8 ΙΠΔΏΠΘΓ 
ΠΡ τ τες (ο [δὲ 5ιηρὶ6 υββ. Νον [1{ 158 γϑριηδγκι 
δὶς [ἢ 1Π6 δΔα]θοίνα προβατικὸς Οσσυ 8 Ὧ0 ψ ὮΘΓΟ. ἰἢ 
τὴς Νανν ΤΙ δβίδιγδθηί θυ ᾽ὴ {Π18 Ῥαβϑᾶμα, δῃ ἃ ΠΘνΘῚ [ἢ 
(6. ΟΙά, νυ ψθσο πηθηζίοη ἰ8 πιδ46 οὐ ἔπε δλθερ- 
ξαέο οἵ Ψοτυβαίθιη. ΣΝ 
- ᾧ, κολυμβήθρα. Τ9 ψνονά,. ψὨΙοἢ σοιη68. τοῦ 
καλυμβᾶν, ἔα ειυΐπι, ποῖ οἷν αἀθποΐθϑ ἃ βΒ1Π1Π}11ρ᾽-- 
Ρίδοθ 208. Απι. 1δ, 8, 8.) ρίδοίπα οὐ θ8}}.- ραπά, ὑὰῖ 
ἃ ὍοΟΪ, [4Κ6, οὐ Ῥαίῃ. [Γ{ ἀῆϑνοῖβ ὁ {Π6 Ποὺ. ΠΣ 
ἱη ΝΘ. 2, 14. ὅζο.. ψΒΙΟΝ δ γιηπιδοῃ 8. οα (Ἴδηϊ. 7, 4. 
Ὑϑηήοῦβ ὈΥ {Π18 νΘΓῪ ψογά ; Ὀμὲ (ῃ6 δαρέ. [25 λίμνη. 
Ἢ ἴοτα ἀδηοΐθβ ἃ ρίδοβ Ἀγ  βοῖ ΠῪ ρῥγαρασεά ἀπὰ 
Βα ον (ἢ6 τϑορρίϊοη οὗ ναῖθι, α ῥαξϊίησ μίαρο, αὶ 
ϑαίλ, ΟΡ 6Ι} [8 οὗ οριυἱοι {παΐ νὰ οὐρὴξρ ποῖ ἴα 
ὁθηβηα (δς 93:9ηϊβοδιίίοη οἵ κολυμβήθρα ἴἰο {{π᾿ὴι ὡραέον" 
εοἰἑεοέρά, Ὀὰχϊ οὐυρὶιῦ ἴα σοηβίάθυ [Ὁ 88 πο] ϊησ {Π|6 
ςονρι αὐ ννᾷῖΚ8, δηα 41} {πὲ ἰἸαὰ Ὀθρῃ δι} ἴον {6 
ϑοσοιμμηοάβίοῃ οὗἩἨ (ο86 ΨΠῸ σϑίηα {8 ἢ γ.. “ Πὶ 
1Π18 δχίθηϊ (ϑᾶγ8 ἴ6) (ῃ6 ψογὰ δαέξ 15. ἔδυ ΠΥ ]Ὺ 
86 Ὀγ ὀυγβαῖνθβ. [1 αν ρεείοιτοα [ἢ6 πδηιθ δαΐέλ 
δ᾽ Ῥοοί, ἃ58 τηοτ8 ϑι1{8]6 ἐο {ἢ 6 Ῥίγροβα ἴοὸ ψ ΒΊΟἢ (ἢ 15 
ἱγαῖον Ψψ85 Δρριοριϊαίβα,᾿". 10 15, μόονανου, οὐ]οοιθὰ 
Ὁ. Κυϊποεοϊ, ἐπδὺ {Π||8 βρη! βοβί θη σδηποῖ 6 »χουρά, 
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δήὰ 5θεη)8 γοβιιρα δ΄ νογ. 7. ΒΥ Ἐβραϊστὶ τηυδὲ δὲ 
αὐ ἀογβίοοα τῆς ϑγγιδς (μα άθο, Ἴδε ΒΡΟΚοη ἴῃ δε 
β8 ὁ. [ἡ Βηθεσδὰ {πΠ6 ΜΆδ5. νᾶγν. (866 (τιοβυδοἢ.) 
ΤΠΘΓα 5618, πουγανοῦ, ἢ0 γρᾶβοη ΨὮΥ (Π6 σοι 0 
τοδϊησ (διοἢ 15 βυρροτγιοα ὈΥ πιοβῖ, δηά {π6 θεϑὲ 
Μ55.) 5ῃου]ὰ ποῖ ὃ6 γείαϊπθα. Οὐ {π6 πηροτί οὗ 
(ἢ6 ψννογὰ σοπιηγχοηΐαίοιβ αἰδγ. ΓΓΠΘΙΓΒ ἌΡΡΘΑΓ (Π6 
[1ο81 8 π|ρῖ8 δηά ργορδϑὶα ἀθυϊναιϊίίοη, ψίο [6 }} 8 
(δὲ 1 σοηη68 ἔτοπι (ΐ 6 Η 60. ΓΞ, λοιιδ6, ἀῃα [Π6 δυγίας 
ΣΦ ΎΟΓΙ, Κἰπάμο55, δοπισηπὶέψ. [τ 15 τηληϊξοϑε ἔγοίη [Π6 
ΠοΪο Παγγδίοη, (Βδί {ἢ15 Ρο0] ογ θδεἢ Ἐ δα πηεαὶοῖπαὶ 
τοΟΡ Γ 68 ἴῸγ Ὠοδ! ηρ σογίδιη αἀἸβογάθυθ ΕἾΟΙῚ τολοὶιοθ 
ι ἀοτγῖνδα ἤδη 48 6 θη "Προ παν δηα ΔΧΙΟΙΒΙῪ ἰη- 
ναϑιραῖθα Ὀγ 1.Δη]ρ6, ῬΥ]15105, δηά ο] , ψ ΠΟ, ἴοϑο- 
ἐπὸν {ΠῚ ᾿ηοϑβὲ οὔμογβ, γοΐίου {6 ἤθϑ!ηρ᾽ οὗ {Π6 βοκ ὕο 
τὐϊγασυΐουϑ ρόνγοσ, ΤΠ ποτα γθοθπῦ σοπιηθηϊδίο 8, 
πονονοσ, οηάθανουγ ἰο δχρίαϊη [Π6 ψῇοὶα ἔτοπι 
πάξαγαί οαυ8658.. Απᾶ ἔγουι ΤΠΘορηγίδοῖ το ἤηά 
{πᾶ ὄνϑη ἴῃ ἀποϊδηΐ {Ππ|68 (ἢ6 νυ ]ρὰγ βυρροβϑα ἰδὲ 
1Π6 8δηδίϊνα ριοροσίυ Ὀτγοςσοοάθα βο ον ἔτοπὶ {}|6 
᾿ναβηϊπρ᾽ οὗ (6 σάγοδ8568 δηἀ θηΐγα: 8 οὐ [ἢ 6 5ῆδδρ 88: 
οὔ ἤσαβ αἱ {6 ἰθρ]6 'ῃ 0}}}8 ροοὶ, ψῇῃϊοἢ Πγροίποβίᾳ 
γγὰ8 σδυρῃϊς ὋΡ δηά Ἰθαγηραϊν βυρρογία Ὀγ Ἠλι- 
το δῃά οἴπειβ. ὅθε Ηδυϊηδη. “"ΓΠ6 βδο. ῆσ68 
{5479 Π6) ψεγθ δχοθοάϊήρσ!ν Ὠππίογοιβ οὐΪν δὖῦ ὉΠ 
ΒΒΟΨΘΓ, κατὰ καιρὸν, (ΟΠ06. ἃ γᾶγ, (Πγγυβοβίοῃ), 
6 η {6 ροοὶ θοῖηρ ψϑγιὴ ἔτοπὶ {πὸ ᾿πητηρα δῖα ννἀβἢ- 
τη οὗ τῃ6 Ὀ]οοά δηῃα δηίγα!]8, δηὰ {π8 δα άρίδα τῸ 
ἴῃ6. σαγα οὐ ἐπα ὑ]1η44, ἐἢ6 ψιῃογοϑα, {Π6 Ϊ4π16, δηὰ 
Ρογηάρ5. {ἰὸ ραν γίῖς, νοῦ, 8. νγα8 ψοΐ γί Ποῦ ἰγου- 
θ]ε4, ἀπ 1πΠ6 σοῃροίαι!οηΒ 84 ρ,ΟΒ86Γ βαγίβ βειγγοα 
ἋΡ ὃν δὴ οῇῆσθσ οὔ πιεββεηρσογ, ἄγγελος, ἴο ρῖνα ἰξ ἐῃ 6 

ἘΤΠΒΕ εἰέκαϊίοπ οὗ 18 ρου] οὐ ὃ8ι}ϑ σδηποὶ δοουγαίεϊυ δε ἀδ6- 
(εὐ πε. ὙΠ οΓα νου ΓΟγ πο ΥΪγ πώρν Ὀαῖἢ8 δ «6 γι 88], (866 08. 
ἢ. 1,5, 8. Φ, 4. 4.) δαηὰ βοῇ γα Ὡ ἔοι ἵμοῦο. ὅθε Ροοοοκ 8 
Ττανοῖθ, «Ψοβορδιι8 ἴου, ἴῃ ἰνἷ8 Βε]}. 1, 6, 12, πιαῖκοβ πιοητίοη οὗ 
8 μ00] εἰϊιαιοα ἴο {Π6 ποτγιὴ οὗ τὴς τειηρὶα ; δῃὰ (ἢδγε 18 311} ὁῃενγῃ 
ἃ μοοΐ, "414 ἴὼ Ὀ6 ταὶ οὗ Βείπεϑιϊα, δἰυδίθα ἴο 1π6 πογίϊι οὔ ἢ. 
ει} ]ο, δηὰ οοπεϊριουθ ἴο (ἢ6 ἀγοὰ οὗὨ ἴῃ6 ἴεπιρ]6Ὲ δηὰ ϑίερ! θη 8 
δαίς, (ϑεο Μαιυπαγο!}].) Βῖ ἀγριιμγοηῖδ ἀγα λναρηρ ἴο ὑγονα {Παΐ 
{Π|15 μ00] 5 τἰ,6 δαῦλα νυνὶ ἢ τπαὶ ποτ ππθηϊἱοηδὰ ὑγ 81, οῆη. (Κιυίη.) 
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1} εὔξεςί, 45 Ας(8 12, 8. Το {π|8 Πγροίπεϑὶβ ΒΓ ΌΥῪ 
δου ΓΟΪΥ ΤΟ 1685, 1. ον σου] {Π158 παίαταὶ νἱγίαθ θὲ 
δάαριοά ἰο, δηὲ οσυγο 41} Κιπά οὐ ἀϊβθοαϑοῦ 2. ον 
οουϊά {Ππ6 νἱτίι6 ΟἿ οχίθηά ἴο {Π6 οἴιγα Οὗ ὁπ 6 πΊ8Π, 
δΕνΘΓᾺΪ ὨΓΟΌΔΟΌΪΥ δηζοτιηρ αἵ {Π6 58π|6 ᾿Ἰπβίδπί ἢ 8. 
Ηον υη}ἸΚοὶγ 15 1τ, 1 Ὠδίαγαὶ, ἰο ἴα ρίαδοθ οὨΪΥ αἱ 
Οὔ Τογίδίῃ {ἰπ|6, δ ἴ{πΠ6 Ῥαββϑονογ} (ον {π6γ6 τναβ ἃ 
τυϊ τας οὗἁ 58ογῆςο59 ἰδίῃ δἱ οἵδοῦ οἵ {Π6 δαβίϑβ.) 
4. 1[λ51]γ. δηή ᾿ἰοςἰδίνοϊγ, Γλρπμιίοοί βΒῆον8 τα {Π6Γ6 
45 ἃ [ΑΘΓ ἴῃ {Π6 [6Π1Ρ}6 [ῸΓ νι αϑηΐηρ (116 ΘηΓ81}9 ; 
τΠργοίογο {ΠΟῪ ν 6 Γα ποῖ νυδβῃθα ἴῃ {15 Ρο0] δἱ 8]]. 

Οἰδογβ, ἤονσανογ, ϑύρροβα ἐπαὶ ἴῃς Ὀ]οοΐ οὗ 1116 
ν᾽ οἵ π|8 ψγ8ἃ5 σοηνογοά ἤτοι {Π6 ἴοιηρ]ς ἴο τἢ]]5 ροοὶ 
Όν Ρίρεβ; δηὰ Κυϊποοὶ {Π1|ὴΚ8 {πδὲ 0 σαπηοῖ δε 
ἀφηιθα {παῖ ἴπΠ6 Ὀ]οοά οἵ Δηϊπια}8 γοσθ πεν δαυρσῃίογοα 
ΠΊΔΥ ἱτπηρᾶγί ἃ πιοάϊςοῖπα] ργορογίυ ἴο Ψψδίθγ; δηά δ 
τοίογβ ἰο ΕἸ ον 8 Πιβϑογίαί. ἐδ ΠΑ͂ΜΩΝ Απἰπιϑὶ!, ἀπά 
Μιςο 86115 η Ιοοσ. Βυΐ 6 οὔβογνο, (πδί 11 οδηηοῖ ὃὈ6 
Ῥτονεὰ ψῃθίθογ τΠδὶ Ῥ00] ννᾶ8 βἰ[υδιοα ομέ οὗ [Π6 
ΟΕ δἵ {πΠ6 σλεορ-δαΐο, οἵ ἵπ ἴΠ6 οἰΐγ, δηᾷ 1 {δ6 
ν] ΟΠ οὗ ἀπὸ ἰθηρὶα ; ποίῖμοῦ οαη ἴς Ὀ6 ρῥτγονοάᾶ 
(ϑαγβ 86) {παι [Π6 ὈΪοοά οὗ {{π|| ν!οἰἰπ|8 ννἂδ Ἔν ὃ σοῇ- 
νεγοά {πῃ 6 Ὀν σδηδ]ϑ. 

Βοίῇ {656 Πυροίμθϑθθ ἂγὲ ἰπάθοαὰ θαυ! σταίιι- 
ἴου8 πὰ δρϑιγά. ΟὐὁὨ τόδ ψῇῆο δηάοανουγ ἴο 
δοσουηΐ ἔον (656 οἰδοῖβ ἔγοτῃη ῃδίιγαὶ σδιι868, (ἢ 6 
τηοϑὲ ὑγοῦδῦ]6 Ὠγροίῇ 6818 15 (Παὶ δἀναπορα ὈΥ Βατγ- 
1Πο]1η ἀθ Ῥασγαϊγί. Ν. Ἴἴαβὶ. δὰ Ὦγ. Μοδά ἴῃ ἢ 
Μεά. δαςον. δἀορίεά Ὁγν Βρ. Ῥϑᾶσοθ, Ἡδρυπιδη, δηά 
ΤΏΔΗΥ τοοθηΐ σομηηρηΐδίοῦϑβ, ἃ85 Ἐοβθημι. δη ζυἹποοῖ; 
πδηοΐυ, πὶ ἴΠ6 δία γγἃ8 ἃ πηϑάϊοὶπαὶ Οη6, ἱπιρσοῦ - 
ηδίο ψΠΠ 8οπιθ τ 6 γα 8 ψὨϊοἢ σοπηπιιηϊσαῖοα 8 
ΒδῃδίνῈ ῬΙΟΡΟΓΙΥ : οὶ ἐρθμων 88 Ὑ6 ἢηἀ ἔτοπι 76 γοπΊ 6, 
{πα 10 ννᾶ8 οὗ ἃ νϑῦγῪ Πιρῇ οοΐουγ. Τῇ ΠυΥροίοβίβ 15 
{Πι|8 δἰαϊεα ὃν Βαγίμο!η, Ρ. 78. : “τυγθαίυν δαυ8 
ἘΠΟΓΙΠΔΣΕΠΊ δι ΘΟ Γγαῆθο σϑίογο οθι 116 η5, οἵ ἰ{ὶ νὶτ- 
(68 ΡοΓ ἰοΐδπι δα βιιρογβοίθηη {γι 6 8." Απά 
5{1}} τῇογ6 80: 6 8} δη ἢ δα βίβοίοσ ν Ὁν Μαεδή, 
Ρ. 49. “1 «πϊηκ (εν: ἢ6,) 186 ψαῖογ οὗἉ τῃ|5 ροοὶ 
δοαιυγεὰ ἃ τπηοάϊοϊηαὶ ΡΓΟΡΟσυ ἔγοπι ἐῃ6 τηὰὰ αἱ ἰϊ5 
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Ῥοϊίοι, ψ ἢ ἢ γἃ8 ὮΘΑΝΥ ΙΓ τη Δ} }1ς 8418. Θ0 ΡΠ 
ῬΟΥΠΔΡ8, ΟΥ̓ 8[0Π], ΟΥ τ. Νον (ἢ18 ψου]Ἱά, ἴγοπι ἴῃ 6 
ψαίεγ ὑσίηρ ρογίαγθοα ἔγοπι ἴπΠ6 Ὀοίϊίουι ὈΥ 8οῖη6 
ηδίαγαὶ σαυ86, (ΡΘΓΏΔΡ8 8:10 16 Γγαηθϑη ἢοϑί, ΟΥ ΒύΟΓΠΊ8,) 
186 Ὀρναγα δηά ὕ6 τϊηρ]οὰ ψ "ἢ 1ἴ, ἀπά 80 ᾿πιρᾶτί ἃ 
ΒΔΠΔΙΝΘ ΡΓΟΡΟΓΙ ἴο ἴΠο86 ψῃο Ὀαϊπμοά 1 1 ὀοΐογε 
ἐΐο πιεέαξίε ρμαγέϊοίος λαά διδειαοα ἐο ἐΐα δοέέξοηι. 
Τηαὶ 10 Βῃουϊά ἢᾶνα ἄοῃβ 80, κατὰ καιρὸν, 18 Ὠοΐ 
δίγδηρθ, δίησθ Βαδγίῃοϊη 48, ὈΥ ἸΏΔΠΥ ΘΧΔΙΡΪ68, 
βίον, (δ 11 15 8.8] ΜΠ τηδὴγ τηραϊοϊηαὶ 4118, 
ἴο δχϑγί ἃ βίηριυϊανγ ἔογοθ δηὰ βαηδίϊνα ρον δ δέαέοα 
ἐΐηιθ8, ἀπὰ δἱ ρογϊοαάϊοαί, Ὀὰΐ μηποογέαϊη ἱπέογυαϊς." 
Τύηάεος 686 οἰγοιιπηϑίδηςσθϑ, ἰἃ 8669 πηοϑί ργαάθηΐς 
ἴο δάορίὶ (ἢ νον οὔ Π6 βυ0)6οῖ ἴακοη ὑὉγ )οαατίαρο, 
ΨΥ Ὠ1Οἢ ἀρρθᾶγβ ἴο σομηθῖηθα (ἢ6 οομηηοη Ὠυροίἢ 6815 
ΠῚ (Πδὶ οὗ Μεδάᾶ ; παπηοῖυ, [Πδὶ (ἢ 6 ψνδίθῦ ἐπ αἵ 81} 
{Ἰπ|68 ἸΏΟΓΘ ΟΥ [688 οὗὁἨ ἃ τηθαϊοῖηα] ῥτορεῦῖγ ; ὑπ δἵἱ 
ΒΟΙΏ6 ρογοα, ηοΐ ἔν ἀϊβίδηϊ ἔγοιῃ (Πδὶ ἴῃ ψ ῃϊ ἢ {Π6 
ὈΓΔηΒδοίίοη ἤσγα γοοογάρα [οῸΚ ρΐαςθ, 1 88 δηήποα 
ὙΠ ἃ ΤΩΙΓΔΟΏΪΟΙΙΒ ρΡΟΨΟΓ; 8ῃ ΘΧΙΓΔΟΓΑΟΪΔΓΥ ΟΟΠηΟ- 
ἐΐοη Ὀσϊηρ ΡιΟΡΑΡΙΥ οὐβογνθὰ ἰῇ τ6 ψϑΐίθσ, δηά 
Ῥγονϊάθηςθ 80 ογάθγιηρ ᾿ἴ, {παἴ (Π6 Ποχί Ῥϑύβοῃ Ψῃ0Ὸ 
δοσίἀφηΐα! ἢν ὈαιϊΠοα ἤσδγα, θεϊηρ υπάθὺ 8οπια ργρδαΐ 
ἀϊϑογάδσγ, ἔουπὰ δὴ ᾿ππηοά δῖα δ υποχρθϑοϊθα σωσα : 
1Π6 πΚ6 ΡἢΘΠΟΠΊΘΠΟΙ 1 80πΠ16 οΟἴπεσ ἀδϑρογαίθ Ἵδ86, 
Ἧ88 ῬΡΓΟΌΔΟΌΪΥ οὐὔβογνθα οὔ ἃ βθσοῃα Ἵσομηπηοίίοη : δπ4 
(686 σοπ)ηοι! ἢ 8 Δηα ΟἰΓ68 ταῖρι Πάρρθη ροτὶοά!- 
σαν. Οη {πὸ δεν τῃηδκίηρ 80 υπῃρταίοία! 8 τοΐυγη 
ἴο ὀλυιοι ἴοσ (Π18 πχίγδοῖθ, δπὰ τποβα ψγουρῆηϊ αἱ 186 
ἔογηθῦ ράββονθι, δῃά 1ὴ ἴῃς ἰηογηθα!αίθ βρᾶσο, (ἢ 15 
οοἰοδέϊαξ υἱδίἑαπέ, ΡτΟΡΔΌΪΥ ἔτοπι {ἢ 15 {{ππη6, τοϊυγηρά 
ὯΟ πιογρ." Ὁ 

ἘΤῸ πᾶν, (πεγεΐογα, θα οὐθεγνα, {πᾶὶ ἰπουρὴ τἴμ6 Ἐνδηρε]ϑι 
δρεδίβ οὗ ἰδ μοοί 88 δἰϊὶ αἵ Φεγυβαίδια νοι ἢ ψγοῖθ, γεῖ "6 
ταδηίίοηβ ἴπα εἰεεορξπί οὗ ἰδς σηρεὶ 858 ἃ τη πο λαά δὲέέπ, Ὀϊΐϊ 
πΟὶ 88 ξέϊέέ ουπιϊπυΐπες, ((οιίραγε νοῦ ᾧ, δηὰ 4.) 'ΓΙΐδ τῶν δοοουηῖ 
ἔοτ ἴῃς δυγμγίϑιηρ; βίίδηςθ οὗἨ φοθθρίι8, ἰῇ ἃ βίοιυ νυ] ἢ πιδὰθ 80 
πηι σἢ ἔου [6 Ποπουν ΟΥ̓ ΠΒ παϊΐοη. [16 ννὰβ ἢ πηβο! ποῖ Ὀοτῃ υβθ 
δι παρρθηθή ; δηι (που Πα ταὶρς αν ἢθαγὰ {ἢ γεροτῖ οὔ ἰϊ, "6 
ὑυουϊὰ, ρογβαρθ, (89 ἐπ [Π6 ᾿οάδΓ νν8}} Ορρρῶθα βϑρθοιι]αιίοη δηὰ 
Ὠγροίεδὶδ (ο ἔπεῖ : δη(, κα Ὦγ, εἰ Ἰννοοά ἰὼ ἃ πνεῖ μδίΏς Γ οδδ6, 
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Κυϊποεὶ 7υ5 Εν οὔϑοενθϑ, {παι ἐποσρῆ ἴῃ «οβορδυξ 
ΠΟ τηϑηζίοη 19 πγλάς 9 ἐπα ὈΔ1ἢ}5 ἤσγα ἀθβοσιθθά, γοῖ 
1Π18 σδιἰδησθ οὐρὰς ἢοΐ ἴο ᾿Ἰηἤπσ6 τ15 ἴο αμοβίϊοῃ {πὸ 
ἰγυςἢ οὗ {Π18 ΓΔΗΒΔΟΊΟΙ : δῖποο (ἢ6 Ηἰ5ἰογῖδῃ ΟΠ 
ἴο Γθσογα πΊΔΩΥ οἵποῦ οἰγου πηδΔῦσοβ ἢ ϊσῃ σδηποῖ 
ὕες ἀοιιθιοά ; 845, ἕο ἰπϑίδῃςο, {π6 σθηδμα οὗ Αὐρσιϑ- 
τι.8, δηά {Πα πειγάθγ οὔ (ἢ 1᾿πίδινβϑ. δδδ [ἢῃ6 ποΐθ οὔ 
Μαιῇῃ. Φ, 16, «πὰ ΟΠ, οἡ νοῦ. 6. ᾿ 

2, πέντε στοὰς ἔχουσα, δαυὶπρ ἤυθ ρογίϊοσβ, ὃν 
»ίασξας, ψὨϊσἢ [ἢ 6 σοιηπχόηςδίοτβ [6}} 08 ογα γοοίϑη, 
θυϊ ορϑῆ οὐ {πὲ 51.468, δηα βιρροτῖοά ψι ΡΠ ατὰ 
Ρἰδοθα δἱ γϑριυΐαν ᾿ηίοσναῖὶβ. ΤΉΏΘΥ ἅγα δι ρροβθα ὈΥ 
δηηΐηρβ δηαὰ οἴδογθ, ἴο μάνα ὑεθη οἵ ἃ ρϑηϊαρσομαὶ 
ἔογιῃ. ΤῊ 15, ἴοο, Β66Π|8 ἴο ἤδνθ Ὠθϑη {6 ννᾶγ ἰὴ ν᾿ ]οὶ 
{Π6 νογὰ8 ψογα υπηἀογρίοοῦ Ὀγ {6 Αηῃοϊδηΐ ςοπηπξη- 
ἰδΔῖοιβι ΓΠυ5, Ευτϊηγηλιιιβ οχρίδιη8 θόλος, δηὰ 4668, 
κυκλώ δὲ ταύτας εἶχεν, τηθδηΐ ἀου (1685 ἕογ (ἢ 6 5ῃε δ 
δηα σοιηΐοιεἐ οὗ [Π6 51.Κ. [,ἰρα ἤονανοσ οὔδβογνοβ, 
{δι {18 δοσοιητηοάδίίοη ψἃ8 ποΐ 8ι140]6 ἰο {οὶ 
ἱπῆῇγγ 168: (Πουρῇ (48 6 86615,) 10 15 ποί Κῆονγῃ ἀοῖο 
ἴοπρ ἴδ ν 6 γα δοουβίομηρα ἴο γθηλδίη Π6γθ. Ὗὲ πᾶ 
ΠῚ ῊΡΕ γΘηΓΙΓΘ [0 ΒΌΡΡΟΞΒΘ, (δὲ (6 ρογίϊοοβ ὑγοῦα 
εἰοβϑθα Ὁἢ ΟΠ6 5146, ἃπα ΟΠΪΥ ορϑῃ ἰονασγαβ {Π8 ὈΑΊῃ 
δηαὰ (ἢ1.8 {ΠΟΥ που], ἰῃ 80 ζϑηϊδὶ ἃ οἰ ἱπηδίθ 45 ἰῃδϊ οὗ 
Ζ7υάδ8α, Αἴοτά δὴ δοςσοιμιηοάαίοη δι ηοϊδης [οΣ (ἢ 056 
Ψ ΠΟ Πδά ίο ψαἰΐ βοῃγδ {1π|6δθ0 ΕῸγ τυλαέ ννὰ8 ἰἢ6 ἀ18- 
ίδπεθ οἵ {6 σέαέεά μογϊοάς οὗ (6 ψαῖογ ᾿Βεΐπρ; 
(τουδ]εα γα σδηηοῖ ἀσίθγμηθ ; Ποὰρἢ να πλᾶν σοη- 
7βεἴαγα (ἢ {Π6Υ ἀϊὰ ποίΐ Ἔχίθηᾷ ἴο δὴν Ἰἰοηρ' Βρβοα οὔ 
τ{π|6, δηά ἔτοπι [Π6 σγοαΐ πιθοῦ οο]]οοἰοα, τῖρμξ Β6 
ἐφ ουϊαῖοἀ ΨΊ ἢ 8δοπλα ϑοσῦγαογ. ἐφ ἃ 

8. κατέκειτο --- ξηρῶν, ἰαψ α φγεαΐ πμπιδθν",. ὅχο. : ΑΒ 
ν᾽ ἃ8 {504}}γ [ἢ 6 οᾶ886. δ01Π δῇ δηοίθηί Τταρεὰνγ γα 
ἢάνο, “ ΤΠ βου αρι! ΠΡ Θγογιιπ 88ιιο 1} Ορρ]εηΐ ρογίϊοδβ5." 
(866 185 [εἴον γεϊαι πο ἴο Μαὶ!]ατὰ ΒΒ οὐγθ) ἤᾶνα σθοουσβα ἴο 5801}6 
ἐπαϊρεϑῖο δηὰ υἱπηοδηΐηρ; Ὠδγδηρθεθ Οἡ {π6 ὈπΠΚηονη ἔσγος οὔ 
ἱπιδρ᾽ παι οη : Οὐ ΤΕ 6 ϑθογθίγ βυϑρεοίϊεα 'ἰ 19 Ὀ6 ἰγυθ, ἢ18 ἀτοδλὰ οἵ 
ἴηε πιάγνϑίϊοιθ, δηα ἔδαγ οὗἉ αἰβριικιίηρ ῃἷ5 Ῥαρϑη γϑδάδγθ 1} ἰϊ, 
τηῖρ 85. ν10Ὲ}} Ἰοδα 1)1πΔ ἴ0 δρργεϑβ (18 88 10 αἰθραΐθε ἐδε ραβεάτο 

 ἐλγοιβὴ ἰἣδ τοὶ 565, δηὰ ἐμπθ εἰἰϊοὶηο υοἷοο ἔγοπι ἥδοιπε δὶπαὶ, ἴῃ 80 
Ὠιοδη πὰ (Ὁ 5 ἢ ἃ ΠΙΔΏΒΕΓ 88 ἰΐ 15 Κηοννὴ ἢ ἐο68. : 
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(Ροΐεο.) Τῆια νοι ἀσϑενεῖν, 15 ἃ βθΏΘΓΑΙ ἴδτι ΔΡὈ]] 4- 
Ὅ]6 ἴῸ 411} ἀἰβογάϑγ ; δπὰ κατακεῖσθαι, ΘΒρΘΟΙΑΠν (0 
τὴ6 τποτα νοἰδηΐ δηά οὐγοπίοαί οὔ68, ὈὉῪῚ ψθΙο ρΡον- 
Β0Π8 ὈδσοΟΙη6, 858 ΨὙῸ 880; ὑεὰα τάάθη. 1Π6 ρσαηέγαὶ 
δγιη ἀσθενεῖν, 15 πιογα σΧδςοῖν ἀοβηδα Ὀγ ἴῃ6 δηἀδά 

. ψογᾶϑ, οὗ ψ ῃϊσῇ, ΠΟΠ6 οδη ρίνα Γ86 ἴο ΔῺΥ ἀοιθὲ οὐ 
ἀϊβῆσυ!γ, Ὀυΐ ξηρῶν, νυν ἰοῦ. σαγία! ἢν Ἰηνοῖν 8 Β0Π16 
ΡῬΟΓΡΙοχιῖνυ. ὍΠα ψογὰ 15 πιδθα ποῖ οἷν οὗ ἔγβθβ οσ 
ΡΙαπίβ, ψ Ὠϊοὶ ἀγα ἀδρτινεά οὐ ἐπ δῖν παίαγαὶ πηοϊβίαγο, 
θυύ 4180 οἵ ἢυπηδὴ θοάϊ68 οὐ [0 5, ἀοργινοα οὐ {88 
ΓΟ] Δα νι Δ] }10 68 ; τῇδ! 15, ᾿ΨΏΘη 8ἃ 11Π|0 ΡΙΠ 68 
ΨΥ (458 1ῃ Μαίίῃ. 12, 10. νῆδγθ νν γϑδά οὗ ἃ ζηδῃ 
Βανιηρ ἃ ΜΠ ΠΟΓγαα δγ,) 411 ρον γ αὖ σοηνογεηρ Δην 
(Πρ ἴο πηοϊδβίαΓα, οὐ Ὀ]οοά ὑδίηρ βϑυβροηεοά, ΟΥ 88η1.- 
]Διθα. [ἴΙὰ 186 α͵80 ιι86 οὗ [ἢοβα ψῆο ΔΌΟῸΓ τ 66 Ὁ 
ΔΩΥ ἀἰδογάοσ. ν ΒΙοἢ. νναϑίθβ δηα ἀγῖθ8 ἋΡ {πΠ6 Ῥοάν, 
ἃ ΘΒρθοΙ ἢν αέγορὴψ, οὐ σοηϑδιμηιρέϊοΉ. - 

8, 4. ἐκδεχομένων τ. τ. ὕ,. κίνησιν ---- κατὰ καιρὸν, αἕ 
οογέαϊη ἱπέέτγυαίς ὁ ἐΐπιθ, ῬΤΟΌΔΟΌΪΥ ἢοΐ ν ΥῪ αἰϑδηι, 
ψΒοίθο ἀαϊίν (Α5 Ὠοάάτγιἀρα 1Ώ1η1Κ8,) οΥ τὐϑοκίν, οΔη- 
Ὠθί. "θὲ ἀδίογιμίπθα ; δὰ. ποῖ (48 8βοὴβ βϑ0ρροβθ,) 
αππεαϊίν. Ἡρτο Ευτγιηΐυϑ ἜΧρ] 18 κατὰ καιρὸν ἀγε 

. ψώστον τοῖς ἀνθρώποις : Ὀυΐ (48 6 σοῃ]δοίιΓ685,) οὐθη 
ἴῃ 1Π68 γϑαγ; ψβιοῖ πα (1 ηΚ8 πηὰν 06 ςο]]Ἔοἰοα ἔτοπι 
{6 αἰγτουπηδίδηςθ οὗ (ἢ6 στρα ἡ ῦον οὗ (ἢ6 διοκ 
᾿γίηρ' (Π6γθὸ. [1,Δτρ6, πόνγενοσ, {πΠ|ηΚ8 {Π80 (ἢ6 {{π|8 
νγὰ5 ἀποιῦη; δῃὰ τοίειβ ἴο ἤοπ). ὅ, 6. Χριστὸς κατὰ 
καιρὸν ἀπέθανε, Μ᾽ ΒΙΟἢ ἔογηχιΐα 5Ιρη!ῆθ5, αὐ ἐδ ρογὶοά 
ἀοϑπεά απὴ πιατοαά ομέ ὃν Οοά. Βαῖ [ἢ18 ΒΘϑιη8 ἢοὲ 
ΨΘΓῪ Ρῥτοῦδ}]6. “ἂν 

4., ὁ οὖν πρώτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος: 
Βδγίῃο! ἢ ΠΟΘ σοΠΊραΓ65 {Π|18 τ τἢ6. 808] Ῥῃθποτ 
ΤΏ6Πᾶ ΟΥἩ ἐλογηιῖοῦ, οὐ τιοῖ θα ἢ 5, ἤθη δἱ βιλίθα {{Π|68 
{Πε νγαίθγ ἢοαίθαά ὈΥῪ ϑ0} ,ΘΓΓΔΠΘΆ ἢ ἢγο, οἰἴδγνοβοθβ, 
Δη4 ἀἸβέγιθαϊα5 16 νἱγία 68 οὔἼΠ6 πηὰά ονογ Π6 ψ ῃοὶα 
Βυγίλοθ οὔ {86 νδίθσ, Βαΐ ἴο {ἢ}]18, ρα Ορροβεβ 
{Π0 ρεεχαέϊπρ εἰγτουτηϑίαηςα οὗ (π6 “4ησοὲ,Ὲ δπὰ τῃ6 

ἘΞ 1ιρηιίοσίϊ οἰἴδ5 ἔγοπι α᾽στα, ϑϑοῖ, 44. ἃ βϑἴοτγ, οὗ ἕδοϊθ, οὗ ἃ 
ἰσυπίαϊη Ὀδίηρ; ἰγουδὶεὰ ὉῪ ἃ ῥαὰ Αηρεὶ. ““4.5 Αὔθᾶ 9086 “νὰ ὁπὲ' 
ἀδγ δἰτιϊηρ Ὁ. τς 9186 οἷα ἐοτιπταἰ ἢ, τθὸ δορί τῃαῖ ἀὐνεῖζ (νεῖ 8 ὧρ»-: 
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αἰἴδησθ οὗἁὨ 790βορῆυβ οὐ ψΔγπν-υδι88 δὲ Ψογυδαδί ηι. 
Βυΐ {6 ᾿δέζοσ γσθρᾶϑοὴ Ἵοδηηοί ὃὲ ἐπουρῆξ ἴο ἰανθ 
τὰς ἢ πψεῖρηῖ. 1 δρα οὔϑοτνοβ, (Πδί 1{ 15 ἀποὺ} ἴο 
ἀοίογῖηα (Πα ἄθσγοε οἵ σοτῃπιοίίοη ἴη (ἢ ψψαίογ. 1 
16 ἀδϑοοηΐ οΓ᾽ 6 ΑὭρθὶ ννὰβ 'ῃν 810]6, ἃ σγϑαδεῦ 
σοῦ] ΡῈ τϑαυ δῖα, ἰῃ ογάογ {Πδὲ ἢ]8 ργεϑθῆσθ πρίν 
6 ἀεποίεά Ὀγ βοηι6 Ἔχίογηδὶ βρη." 

ἴ(ο δίῃ δηὰ βαϊά, “ Του Κηοννεβϑδῖ ἣονν ἸὭΔΩΥ γεδῦθ ἴ ἢανα 
ἀννεῖς πεῖς, δηά ἴπου,, δηά ΤῊΥ τυῖνεβ, δηὰ τἢγ πεὶρῃθοιΓ5, δηὰ {πεῖν 
Ἡΐνεϑ, ᾶνο οοῖηα δῃηὰ ρΌΠ6 αὐγὰὺ τυἱἱπουϊ δὴγ ἔυτί. Κηοιν ἰπδ 
εἶδ δὴ ενἱῖ δρίσιὶ ἰθ ἐπάἀεδνυουτγίης ἴο ἀννεϊ Ὠετα, το τ} }} ργονθ 
ποχίυυο ἴο τη. Ἦδο βδϑιτἷι υηἴο Ὠΐπι, “ δαὶ τωυδῖ νὰ ἀοὐ Τῆς 
δρ᾽ΓΙὶ δηϑυνεγεῖ, “ΘΟ δηὰ δ8ὺ υπίο {πε πείρηθουΓγβ, τ οϑόθνεῦ Ὦδίῃ 
ἃ ΠΑΠΊΠΊΘΡ, ΟΥ 'ΓΟῚ ὈΔΓ, ἰεῖ Πίπι σου ΠόΓὰ ἴο τοοιτοῦν, δηῇ Κορ ἢἰς 
δγεθ αἰϊοηϊίνεῖγ ἤχθὰ οὐ {πὸ ννοῖογ, δηὲ σε (ὮΘΥ 6.8}} δϑὲ ἴΐ 
ἡγοῦ ἰγουδπίο, εἰ ἐπε πι ἰὼ δῦουϊ ἴδ νἱϊὰ [6 τόδροῦο, δὰ 
ἐχοϊαϊπ), ὙἹοίΟΤΥ ἰδ οὐΓβ,᾿ ἄς. 

ἈΞ Ἰάτηρε, ἴδ δι, ἰῃ ογάεσ ἴο ονεγίῃγον (ἢ Πγροιπεαβίβ, νυ ἢ οὶ 588 ρ- 
ῬΟΘΕ5 ἃ ΠΔΌΓΑΙ οἰοδου, υγρὲβ ἴῆγες ργοοῦδ οὗἁ τηϊγδουϊουδ ἱπίογροοῖ- 
τίοη. 1. Τῆιδὶ οοἷγ ἴα ἤγεϊ το οηϊεγοά δἵϊεσ ἴ6 σοπηπιοϊίΐοη οὗ 
1Π|6 νναῖοσ νγὲ8 ἤεαὶεὰ. ΕῸΓ πρῶτος οαπηοῖ ὃ6 ἴαἴκδη ἴῃ [6 δε οἵὨ αιἱἱ 
δἰαἰΐπι ἰΏμΤα880.8 εϑῖ, δίῃοε οὗ (ἢ 8 δἱρηἰβοκιίοη ἴπεσο ἰδ Ὡ0 Ὄχδηιρῖίε. 
ΝεΙΊΠοῦ οδη ἰΐ δ6 (Δ Κδὴ 858 ἃ οοϊϊδοιΐνε, δηὰ γεηδοσεὰ (85 ἴῃ [5. 38,7. 
ᾧ δα). 19, 41.) φυὶ ῥγίανὶ ἱπίγαγεηῖ, δίηοα {Π|8 185 σεΐαϊεαά Ὁγ ἴδε 
ὑνογὰδ οὗ [6 ρμαγαϊγίϊο, “" Ὀυϊ ψ Ώ1ς ἴ δὰ οοπιΐης, δηοῖθενῦ διερρεῖα 
ἔῃ Ὀεΐογα πγ6.᾿ ΑΪὶ (ἢ εἰτουπιδίαηςεβ δίγονν πονν βρδγίη νυ {πε ταΐγα- 
ου]ουβ βόννοσ ννὰ8 εχοσίοα, 4, Βδοδυβα 8]}, ὕπο νυ δίενον ἀἰϑογίοσ 
ἴπαγ Ἰαθουγεί, νγεσὰ ᾿ἰθεγαϊο ἔγου ἰἰ. Νοῦν ἴἴ 8 δα λϊοὰ {παῖ τηο- 
ἀλοΐηαὶ νναῖεγβ ἀγὸ δάδρίεα ἴο ουὐγα ΟὨΪΥ εεγέαϊπ ἀϊδογάεσθ. ΝΟΥ σδῇ 
ἴδε τεβίγοιθα βεηϑε οὗ αἱΐ ἰη ϑοτίρίαγα, λέγ ἀναϊ ; δίῃοθ φ' δήποτε 
8:85 ΑἸνναγβ ἃ δ ζηϊ βοδιίοη ἀειεττηϊηδία ἴο ὁπὲ εἰηφίε ἰλὶπρ. 8. ϑίηςα 
{πὸ ΒΕΔ Ι πρ ννᾺ5 εἰδοι οὖ Ὀγ ἐπι πεεγεῖοη, ΟΥ νγδϑῃϊηρ αἰοπε, δηά ἴἤεγο- 
ἴογε ἱπείδηίδποουβ, δῃὰ ἤδτοῦ ἔα] πρ οὗ 15 εξεῖ ; οἰΓγουπιδίδηςοβ 
ἩΝοἢ ἀγὸ οὶ ΟὨδογνοὰ ἰῃ τιϑαϊοϊηδὶ ναῖε. ΕἼΏΔΙγ, 1 1ΐα Ὀδιῃ 
Ἰδὰ Ππαὰ 5ο ργοάϊρίοιβ ἃ δϑδηδῖϊνα ρονγεῦ ὈΥ͂ παίμγε, ἴῃ δενγβ τνοῦ 
ποῖ να [διε ἴο τεοίζοη 1ΐ διηοηρ; {πεὶν τηθαϊοἰ 4] τυδίθτϑ ; 85 ἴῃποβε 
οὗ Επηιηδυθ, δἰάοῃ, Μδοϊωτγιθβ, ΤΊθοτίαθ, τον (πον ἀεδογῖδε. 
([,διρρε. 

1115 νσῪ οἰ βίους, 1 οὶ ἱπημοβοϊα, ἴο δῆθεν (Ὠε96ε οὈ]εοϊὶ 5. 
Μοεῖ τεοεηΐ οοπηπηδηίδίοίβ, πούνενεῦ, 885 Κυϊποεὶ, [6}} υ8 {παι τῆς 
Ἐνδηρε ἶϑὶ ̓ ο γα δοῖβ [ἢ ραγί οἵ δῃ ἢἰδίογίδη, δηἋ ΟὨΪΥ͂ παγγαῖεϑ (ἢ ς 
ςοπηήοη Ορἰηίου, νυ πουϊ νουσπίηρ, ἴον 118 ἴσα ῖἢ, ΟΥ ἰπϊεγροείηρ ΠΙΐ 
ον ἰυάρτηεηϊ. Κιιΐηοεῖ (πη Κ8 τπαῖ, 89 ἴῃ ἴΠ6 ΘΧρΓεβδίΟΩ ὑγιῆς 
ἐγένετο ἰἴΕΓῈ 8 ὯὨ0 δαάϊΐοη οὗἉ εὐθέως, ΟΥ παραχρῆμα, νῈ ΠΥ δ0ρ- 
Ῥοθα ἴδε οἴΓὲ8 ἢοϊ ἰπϑδηϊδηξοι, Ὠυϊ ρταάυλ]. [ἴ τννδϑ (ἰϊ 5661} 
ἃ ΕΓ ἴδῃου, {παῖ Πα οπίψ σψῇο ἥτε ἐηέετεὰ αἴεσ ἴπ6 ννδῖεν θερδῃ 
ἴο εβξεγνεδεθ, Ἔχρεγίεησθὰ ἰδ δϑδηδήϊνα ρυνεγ. Μδηγ (ἰιε (πἰη Κ5) 

" ἔζοιι {ἴ6 ἤνε ρμοτίίοοα σου], οὐ (Π 6 σοτηϊιοίίοη οἵ ἴΠ6 ᾿νϑῖεγ, (γοῦν 
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ἼΠΕΓΟ 15, μουν σ, (8ϑγ5 Κυϊΐποοϊ,) πὸ {Ππ||6 τραβοῖ 
ἴο φασβίϊοῃ ἔπ6 σθηι ΠΘη 688 οὗ 6 ρᾶ5858ρ6,. νὨ]ς ἢ 15, 
ὈΥ ΠΊΔΗΥ δι ηθηΐ ΓΙ 65 Βαρροβαά ἰο ὃς 8ῃ ᾿ῃίογροΐα- 
[ο. 18ῖ, Μδηγ οἵ ἴδ τηοϑὲ δποίθης δπὰ Ὄχοοί θη 
Μ55. οὗ ἀϊεγθηϊ γοοθηβίοηβ οπ τ. Φηάϊγ, ΠΕ (Π6 
ψΟΣα8 σαθ ομ (Π6 Εὐνδηρο 5, πο ροοά τϑαβοῃ. ἴοσ 
{Π6 Ὁ οὔ 880 σδῃ Ὀ6 σοηῃςεῖνοά. ἘῸγ {πὰ ΟΠ βι 8ῃ8 
οὗ τ1πΠ6 ΘΓ ογ ἄραβ, ΠΟ ΟΓΘ ΓΟΔαΥ δου μἢ ἰο δάμη 
τηίγδοϊθϑ, νουϊά ηοΐ ἢανο βιυπι0]64 δῇ [Π6 παγγαίίοη οὗ 
δὴ Αηρεὶ οσοιηΐηρ τοίη Ηδάνθηῃ δηά δχοϊηρ ἃ σοιῃ- 
τηοίίοη ἴῃ [Π6 νυβίϑσ, ποὺ οουϊά 1 να ὕὈδ6η δοοϊάθη- 
(4}}Υ οἰχἱ{ἰ6ἀ ἴῃ 580 την Μ55. ϑάϊγ, 1 πᾶν θδϑιν Ὀ6 
βῆονῃ πον (Π6 δή Π]Ποἢ τηὶρς ΟΓΘῈΡ ἰῃῖο 80 ΠΙΔΗΥ͂ 
σΟρΙ685. Τῆ6 ΨΜογαβ ἐκδεχομένων ήματι, ΜΟΙ 
δααοα Ὀγ {Π᾿086 πο ψιβῃδαά ἴο οχρί δίῃ ἴο [ἢ 6 γοδάδγ 
υαΐ 15 ἰου πὰ ἢ νοῦ. 7. οὗ τῃ6 σοπιρηγοίίοη οὗὨ {π6 
Ὑδίθσ, δηὰ {{Π|0 βοΚ ρϑγβοῃ ψῇο ἢδα ηοἱ τοοονογοά ἢΪ5 
Ποαϊἢ, Βοσαῦβα βοθ ΟἿΔΘΟΓ ῬθΊβοῦ ρεογροίμδι!ν 
ἀοϑοοηάεδα ἱπίο (6 ψδίθγ Ὀοΐίογθ ῃΐη. Τῃα νογὰ 
ἐλούετο, ( Ὠ]οἶ ἰη νϑγ, Φ. 15 ουπῃά ἰηβίοδα οὗ κατέβαινε, 

(μασιϑοῖνεβ ἰηΐο ἰΐ αἱ πεατὶν ἐδε βαπιὲ ἐΐπιθ, 80 ἴπαῖ ἴξ σου! ποί θ6 
αἀἰδιϊηρυ θεὰ ννὨϊοἢ νγεηΐϊ ἴῃ ἢγϑίι. Βαϊ ννβοσνεγ, ὈΥ (ἢ υ86 οὔ [ἢ 
ἡυϑῖοσ, γεσονυεγοα ἢϊ8 ἢδα ἢ, τνου ἢ αἰγὶ θυ (Π8 τεσοόνεσυ ἴο ἢΐβ 
᾿ιανίηρ θδεη (με ἤχϑι (πα εηἴογοά. Ηονν {Ππῖ8 ορίηΐοη ΔΓΌ86 οδηηοῖ 
Ὅε ἀεϊεγηιίηεά : ραγἢαΡ8 806 ἰῃνα 458 δὰ Ὀαϊπαά ἰῃ ᾿ξ δθείογε ἴδε 
τροα οί! ρσγορογγ νυᾶ8 ἀἰϑοονεγεά, δηά ββϑρεοίϑ! νγ νυῇθη 16 νναῖεῦ 
θερϑη ἴο εἴϊεγνεβοα ; δῃὰ μα γῦο δὰ βηϊεγοα δἴοῃα νν88 οιἱγοὰ ; [ἢ6 
Τοβδί, ποῖ Ὀδοδυβα ἴθεγ παά βδἰερρεῖ ἴῃ Ἰαΐογ, Ὀυῖϊ ἤγουν οἴδμοσ δηᾶ 
Ὠδίυγαϊ οϑιιβθο8 στοοεϊνοὰ ηο ὈδηΘΗι."ἢ 

Κυϊΐποεϊ {Ὠ  ὩΚ8 {θεὰ 18 ὩῸ Γεββοη ἴο σοῃῇηθ ἴπ6 τοῦδ ὑγιὴς ἐγέ- 
νετο, ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι (ἢ Ηδπιπιοηά, Βα ΠΟ] ἢ, δηὰ 
Ἡοδυμδηη) ἴο ἴθ ἀϊἰβογάοσγα σηθηϊ οηδὰ : βδίποα ἰΐ ννὰ8 ἴῃ ΟΠ ΠΊΟΠ 
ορἰηΐοη οὗ ἴϊΐε 796»ν85 (αἴ ἴ[Π6 οἰοδου οχιθηάρα ἴο ἀϊδογάεγβ οὗὨ ευεσγῳ 
δογῖ ; δμὰ ἴπαῖ {ἰἰοϑ6 στῆ ἀϊὶ ποῖ ἐχρογίεησε ᾿ξ ννου]ὰ διρμυδθε (παῖ 
(18. ἀγοδα ἔγοιι ἴϊε οἰγοιϑίδηοο οὗ ἷ8 ηοΐ πανίηρ Ὀδθη ἴῃς βγεί ἴο 
Ὁ ΔΝ 

Βυϊ 41} 686 γοαβοηΐῃρϑ 56θπὰ ῬΕΙῪ Ὠγροϊπεῖσα!, ργεσασγίουβ, δηὰ 
ται ἰϑίδοίονη, δηα ᾿πογοΐογα τγα σαιϑί δἰ ΠΥ δοαιιίεϑοα ἴῃ ἴΠ6 σ0Π)- 
τοοη Ορϊηΐος, οἵ ἰῃ {μαι ννὨ]Οἢ 1 πᾶνε ἀῦονε ϑιιρροβῖβα, ραγι Ὺ ἔγομ 
Δοάατιάμο. Κυΐηοεϊ οὔδεογναβ παΐ κατεχέσθαι νοσήματι 8 ἃ δίτοηρεῦ 
ἐχργοδδίοῃ ἰπδ ἔχεσθαι νοσήματι: (ἢ ἰαίοΓ Ὀαδΐηρ, θρρ]Π16( (ο ἰποϊ- 
Ρίεπῖ, δηὰ μι νογίο υπῆχρα αἰβογάειθ, ἴἢ6 ἔοισηες ἴο οὔϑίϊπαϊα δηὰ 
ΟΠ σομῖοαὶ οὨ 68. 
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ἴη Α. 42. {πὸ ΖΕ ΒΙΟΡΙς δηὰ ]αΐον οι γγίας νΘΓΒΙ Οἢ8,) 
φῬτονοβῖς. Τίιαῖ (ἢ ψ Βοἷδ παγγαῦσῃ γ͵ἃ8 ᾿Ἰπἰγοάδαυςοὰ 
1τηῖο {πα ἰοχί, ρίθσθιηθα!, δηά δἵ νυ οῖπβ ῬΟΓΙΟαΒ, ἰ5 
δνιάθῃςξ ἔγοιῃ {Π18ς (Ππὲ [Π6 ψοΟΓαϑ ὁ οὖν πρῶτος --ἰ----οσύς- 
μῶτι, ἅτ ηοΐ ἴῃ ἴδ 6 ΦθΙΠΙορὶς νογβοη ; πὰ ἴὴ {Π6 δῇ- 

Ὁοπῇ δγγίασ {νἤεγα [Π6 βοηίθησθ ἄγγελος --- ὅδωρ, 15 
τηδγκοα στῇ ϑίθγι5.8,) (ἢ 6 ψογάς ἃγθ Ὠοϊϑα ψιῖῆ δὴ 
Ὀδαἰ8. [ἢ {Π6 Ατπιεπίδη ν᾽ υβίσῃ, δἴϊου ὑγιὴς ἐγένετο, 
5 ἰοαπά {πΠ6 Δααϊτίοη, 80 α8 ποέ ἐο ἤσυο ἀπῷ υδδέϊδο5 φΥ͂ 
ἐδο εἰδογάεγ. 4{ῖγ, ΓΘ ἢ ο]6 παγγδίίοη βανοῦβ ᾿ οὗ 
ον 8} πον. ΤῊΘ 6νν8 ογα δοοσιιδίομηοα ἰσ ΓΟΙῸ Ὶ 4} 
τοιῃδγκδῦ]α θθησῆϊβ ἰο σοοά Δηροῖ5, δῃ, οἡ (ἢδ σοη- 
{ΓΆΓΥ, Αἰϊ ευτἶδ, ΘΒρϑοῖ ἢν (ἢ 6 πογα ἀδηρόγοιιβ αἰδοῦ- 
ἄφτϑ, ἴο ἀθῃῆοηϑ. Νοῦν, δῖ:ηςο δί. Φόοπῃ πὸ ψ ἤῇθΓΟ ἢ88 
αἰζτιδυϊρα ἀἸβογάθρι ἴο ουδέ ρσΘΠ11, ΟΥἩ ΠΟΙ ΟΠΒ : 51Ππ0Ὁ 
ἢ Πᾶ5 τηϑῃςοηθα ποίῃιηρ οἵ ἀδπιοηΐδοβ, ἰΐ 15 110116 
ὈΓοΟΌΔΌΪα (Πδὶ ἢ6 Ψοι]ά ἴῃ τἢ]18 ρἷδοθ ἤανθ ποιοθᾶ 
{Π|6 δ ρογϑ 08 ΟΡ πΙοη οὗἁὨ {πΠ6 νυἱραγ, ψιϊῃοῦῦ {πὸ 
Δα οἵ βοῇβ τηϑῦκ οἵ αἰβαρργορϑίίοῃ. Τἢ6 
ξθηϑες 1 αισϑίίοη τηι8ί, {Πογοΐίογθ, ἀπαάοαδίθαϊγ 
ἃν6 οὐ Βα 1(8 ογἱρίη ἴο (ἢοβϑθ ψῇῆο ΙηἰΘηἀρδα ἴο Ἔχρ]δῖπ 
Πα νὰ Γοδα ἴῃ νϑσ. 7. δῃἃ ἢδ5 Ὀδθη σίρἢ  τό]θοῖθ 
Ὀγν ΜΙ|ΠΠ. (Κυΐηοοὶ.) Ὑγειβίθϊη οὔβογνθβθ, {μας {πὸ 
ΤΉΓΆΟΪα ἤσθγο παγγαίθα ψάβ ποί οἱ {π6 πυπροσ οἵ 
{Ππο586 ψῃΙῸἢῆ Φοη ἢδα βδθθὴ ψιῆ 8. οὐ ΕΥδ5 
(1 Ψοδη, 1, 1.) θα Πα ἢ6 ἢδα Ποαγά 1{ γεοουπίαα ΒΥ͂ 
{Π6 6} ; βίης (8808 Π6,) 10 5ίγοηρὶν ϑανόυγβϑ οὗ {116 
ἵΆπου οἵ {Π6 ζψενν8, ψος ογα δοοσιυβίομηθα ἰὼ γοϑίδγ 
ἘΝΘΙΓῪ {Π]ηρ ἴο ἰην] 51 0 ]6 ΡουνΟΓβ, 1. 6. ἰο 4η5εἰ5, ανθη 
{τ ηρ 8 ψν ὨΙ οὗ ἀγῖβ6 ἔγοπ] Ὠδίιγα] σδ11568. 

ὅ. ἦν δὲ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα ὀκτὼ ἔτη ἔχων 
ἐν τῇ ἀσθενείᾳ. -1Ἴ6 ἐκεῖ πγιιϑί Π6 τείδγγοά ἰο ἦν, ἀηά 
Ὠοΐ ἰο τριάκοντα ὀκτὼ ἔτη, ἃ5 1{{Π6 πηὰπ ἢδά ὕθθῇ 50 
ΠΊΔΩΥ γ6 818 δί {πα Ὀδίἢ, νι (ηρ᾽ [ῸΓ ἃ οἰγο : (Βουρἢ 
{Π18. 18 τηδ᾽ηἰαϊηοα ὈΥ βοπιθ, οὐ {Π6 δυςῃοῦν οὗ 
ΟὨἸγγϑβοϑβϑίοιῃ δηᾶ Τ Πθορῆγνδοῖ. ὅδὸ ἱπΠ οἴ Σ μ]86 88, 
16 ἐδηιθ ἀυτίησ ΜΒΙΟΝ ΔΩΥ ἵοϑίοίοα ἰοὸ 118, ΟΥ 
μοαϊοὰ Ὀγ ΟἸτιβί, μαά ὕβϑη 81 οὗ {ῃ6 ἀϊβογάβσ, 15 
ἀφϑιριαίοα ; ἃ8 1ῖὴ [ΚΕ 18,11. 8, 48. Φοἢη 11, 89. 
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Τηῖς -αἰογρεοίαιίοη 16 σομῆγιαβα ἂν ἐπ6 ψογάβ οὗ 
νεῖβ8 6. ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει." Εχων ἐν' τῇ. 
ἀσθενείᾳ 15 Ρυϊ ἔοι ἀσθενῶς ἔχων οὐ ὠσθεμῶν. [ζ 18 ποί 
ἃ Ηοργαΐβε, θυ 18 ἔοι [ἢ 1ῃ6 Ὁ Ἰαββίσαὶ τσὶ ογβ. 
ΤΠπιβ. Ευτὶρ. ϑάρρῆο, 164. ἐν αἰσχύμαις ἔχων... Χροη. 
γε. θ0,. 1. Φ0. ἐν αἰσχύνη ἔχειν. ὅθε (488. ΡΒ]. 
ΘΔΟΓ. ᾿ , δλέος, γε ἦ 

6. γνοὺς ὅ. π. ἤἥ. χ. ἔχει. Αἰξἔχει βιιραι ἐν ἀσφενείᾳ. 
6. θέλεις ὑγιὴς γενέσθα; αοδὲ ἐδοιε ιυϊδἤ, ἐο ὃ6 ᾿ιϑαἰοά ὃ 

ΤΑρμιίοοι, δϑιπ]ογ, Βοβθηιη. δηα' οἴ θγβ, {π|πΚ ἐμαΐ 
Υχ6. πηιϑὲ. Βρρὶν αἰέξοωρὰ ἱέ δὲ ἐλα ϑαῤδῥαΐἠ. ἐαψ. 
Βαϊ, 88 [,ἈΠ1|Ρ6 ΤΟμιᾶγΚ5, ἢ «6811 δά ᾿ητοπ 64 {Π|δ8έ, 
6 νου πᾶν δαήρά, ““ ἄοι γοι ψιβῇ ἴο ὑ6 Βοαϊθὰ 
ποιυ ὃ"  Βεβῖ468, (88 ϑοῃποδβίίρβθη οὔϑθγνβθβ8.) {Π6ΓΘ 15 
ποΐ [ῃ. [ἢ6 ἀηδοι οὗ [Π6 ρδγαϊγεϊο δὴν αἰ υβίοη τὸ 
ϑαδυαΐῃ. ἯΝ ἃ 

7. κύριε ---- κολυμβήθραν. “ΤΠ 5ἰοἷκ ρϑύϑοῃ, Ἰρῃογδαηῦ 
ΨγΠ0 «6518 ψ85,. ἁπαουρίεαϊν ἰΒουσῶς α΄ Π6 τυθαπζ' 
ἴο δαβίονν Β0118 τηθ οί 68 ψρΟἢ Ὦπιν) ΟΥ δ ἰθᾶβὲ γϑ- 
ΘΟΙΏ ΘΗ 80ΠῚ6 ἰο ἢϊπι, ὈγῪ ΜΑΪΟἢ ἢ6 τηρῃϊ τθοονθι! 
Βΐᾳ θα. Βιιῦ βίη09 ἰ16. 88 ΘΚρΡΘΟΙηρ' ἃ Γθβίογδιοη 
5016] ἔγοπι [056 πιρα!οίη8ὶ ψαΐθυβ, 6. 4068 ποΐί δάτὖὸ 
νοτί ἴο (Παΐ οὔδτγ, δι πιογοὶυ σοτρ ἢ ἰμᾳι Πα Πδά 
ὯΟ οὔθ, ψἤθη (ῃἢ6 ψϑίθν Ψὰ8 ἱγου ]66,. ἰο ρας Πίηι, 
Ἰηἴο (Π6 ΡΟΟ] ; 8ἃπὰ ἰἢ8 ποῖ ΟὨΪΥ «ἰθοἰανθβ {μαὶ ἢδ 
ΡὈΙδοθθ ἢἷ8 8οῖΪῈ ἤορβ ἱπ 1ἢ6 ὈΔΕ}}, αΐϊ δον ]ης8 
(Παὐ ἢς 5}4}} δοσοιηί 1ἴ ἃ ρσγθαΐ ἕδνουγ 1, Ὀγ {Π6 85- 

ἫΝ ὕπάεν ννἱιαὶ μαγίίουϊαν αἰθογάδρ ἐπε δὴ Ἰαυουγοὰ σδηηοῖ ὃ6 
ἀεϊεγιηπηοά, (ϑπο6 ἀσθενεία 6 80 β΄ΟΠΘΓΩΪ 4 [ΘΓΠΊ,) ΠΟΙ 8 ἵΠΟΓΕ ΒῺΥ 
ἐἰΐϊηρ ἴῃ. [ῃ6 σοηΐοχι ἴο ἰηἀϊοκία (ἢ ϊ5-. σὲ ἢ δὴν σεν αἰ πῖγ. Μοβῖ οΕἔ 
ἢ δηςίεηῖ σοπητηθηίδίοῦϑ δυδροςῖ [ἢ αἵ ἰζ νν88 ἃ ραταϊψνεῖδ. 80 (ἢγγ- 
βοβῖοιῃ δηὰ ΤΠΘΟρΡΏγδοῖ. Αγ "ἢ 18 ΟΥ̓ (Ὠἷ8 ορὶ πίοῃ, ἔον (ἢ ζο]- 
ἰοννὶὩρ' γθϑθοη8. " 1.- ΤΠ Ῥαίίθηϊ δου! ἃ ἢοῖ νν8}Κ : ἤδῆσα Π6 158 οδ) ϑά' 
ΌΥ Νοηῆυϑ9 ἀτένακτος. Βαϊ {πὶν 18 δρρτγορτγίαϊα ἴο ρμϑυδγιΐοθ. Φ., 
Βοοδυ58 κράββατον ἰ8 ἀρρ!οὰ ἰο (Π6 ὕυε45 οὗ ραγδιγεὶοβ ἢ Ματκ 2, 4. 
Αἰςῖ99,38, 8. Βεοοδιιβα ἴἢ6 αἰβογάδν ννδ8 οὗ ϑυισῃ ἰοηρ' ϑἰδηάίΐηρ. 4Ἁ.. 
Βεολυδβά ξηρὸς 8 ἃ ἴοῦγ Δρρτοργίαϊο ἴό Ῥδγα για, δ. Βεζδιιβα ἴδ 
ΟΌΓΘ Φ6Γ δίαπειιπι 18 ΒΪ 8 Ὁ]6 ἴο ραν γί Ϊς8..- 6.- Εγογη" ἴδ τηοάς οϑ 
βραϊ!ίηρ,, “τίδο, ἐακο τρ ἐλ δεὰ απὰ τυαϊϊε; 88 ἴῃ Μαῖίῃ. 9, 6. Ματκ 
ᾧ, ὦ. Ττὰκο δ, 44. 7. ϑίποθ ϑις νγαβ8 ἴπ6 οοηβίδηί ἱγαάϊτίοη οὗἁὨ {πὲ 
Ῥυϊγ να ἀρθ8. 850 τ οϑ, ΑΠΔθχύΌβῖι8, Ἠ αιγ, ὅς. [ἰ 15, μοιν- 
Ἔνοσ, ἴτυν οὈδογνδά ὈΥ̓ [ᾶτωμα, {π8ἴ 4}} 8686 ΓθΆϑΟἢ8 ᾿ἴορθῖῃοῦ ἀΟ 
ποῖ Δρηομηϊ ἴ0 τλορα ἴδῃ ΡγΟΌΘὈ,. - : ' ᾿ 
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πἰδίβηςα οὗ 7681, 6 πη Ὀ6 δπαρ θα ἰο ἀοϑοθηὰ ἱπὶο 
ἱι. (Κυίη.) 

Οτοίυβ τοι γκβ, (δαὶ ὈΥ {π|8 ἐπμαάϊγοοί τορὶν δὰ 
ΒΏΒΥΘΙΒ ΠΊΟΓΘ ἴο [ἢ6 ρυγροδο (ἢδῃ [ἢ ἢ6 μδά βροκβθῃ 
ἴογα ΘΧρΡΙ ΙοΙγ : 4. ἃ. ““ Υ68,Ὲ ᾿Ἰηἀροά, {Π|5 18 ΠΥ 
806 δἰἷπὶ, (μαι 1 πῆδγ ὕ6 Ποα] 6, Ὀ 1 πὰ πο οἕς νῶο 
11 ᾿δν6 σΟΠΙΡΒ8:ΟΏ ΟἿ ΠΊ6. 

. Κύριε, δὲν. Α Οὐδίομηαγυ ἰογ οὗ γεϑροεοῖ. 9366 
{Π6 ποίς οη Μαίί. 8, 9. 

Βαλλῃ, Ῥμέ πιο πη. 866 {1π6 ποῖα οἡ Μδαῖϊ. 7, 88. 
. 8. ἄρον τὸν κράββατόν σ. κι π.-. Οἱ [ἢ6 ψογ( κράββα- 
τὸν, 8566 ἴπΠ6 ποΐβα οἢ Μαγκ 2, 4 δ᾽ 11. Περικατεῖν 
θα ἀσδποίθβ αδέγε, σὸ ἐὰν ταν : ἴῃ ΜὮΙΟἢ βιρηϊς- 
οδιίοη {π6 Ηδῦ. ἽΦΠ ὀσουτα ἴῃ συᾷ. Φ1, 24. ψἤοτΘ 
{π6 δερῖί. ᾿)Δ8 περιπατεῖν. Οης ΜΕ. [185 ὕπαγε εἰς τὸν 
οἶκον σου. Βαϊ {{118 18 ἃ πηδηϊδϑι γίοββ. 1018 νου]ὰ 
ΟἸΘΑΣΙῪ δἤῆονν (αὺ (ἢ6 τῇδ ψ 88 γϑϑ! ν ποα]θα, [ὲ 
88 Οὐ [γα Β ουδίοιῃ ἴοο (οὔβαγνοβ (ὐγοίίι.8) δίϊογ 
μανιηρ νογκοά ἃ πΐγϑς]θ, ἰο σομημηδηα βομηαίϊηρ ἴοὸ 
"6 ἄοπο ἴῃ ρῥτγοοῦ οὗ 18 ρεγτίογπιδαῃοα. Κυϊηοαὶ {πλη 8 
{π40 «ζ651:.8 Δ58ἰϑἰεα {{|Δ σοπιργθθηβίοη οὗ ἢ]8 πιθδῃ- 
ἴηρ Ὁ. πιοίίΐοη δηὰ ροβίυγο. 

10. ἔλεγον οὖν οἱ ᾿ΪΙουδαῖοι --- Σάαββατόν ἐστιν. ἼΠ6 
εν8 ἤδγθ τῃθηςοηθα γ γα ποὶ βροοίδίοιβ οὐ {86 

τ Τίιο ϑγγῖαο δὰ Αγϑδυϊε ἰγδηβδῖοσθ βϑοῖ ἴο ἢδνθ τοχαγάἀδὶ (ἢ 
ΕΧρΓ βδίοη ἃ9 8 βιδπιπηδί 8] εἰ] ραὶδ, (ο Ὀ6 δυρμ!!ε ἔγοιῃ ἢ οοὩ- 
ἰεχῖ δοοοσγάϊηρ ἰ0 ἴπα εἰγουπηδίδποοο οὗὨ [6 οδ88 ; δί πο {πεν σοπάδγ 
“«Υέρα, Ἰ,οτὰ, Ὀυὰ εἰογ 1θ ἢο ᾿δῇ, ἄς. 

. ΒΥ πιαν ἰδ τηεβηΐ, ῃοῖ ἃ ρῥψειείαπ, Ὀυϊ ἃ δεγνυδηϊ θεραπεύων, δὺο 
88 υδρὰ ἴο εἰϊοπα οη ἴἶπ δἷοκ. ὅο 1 μηάοτοιβηὰ Ταυογά. ὦ, δὶ. 
οἰκίαι πολλαὶ ἐκενώθησαν ἀπορίᾳ τοῦ θεραπεύσοντος,  ὮΕΣΟ Ἐεἰεἷς, 
νἱϊπουΐϊ οαυ86, ουη)δοΐυτεν θεραπεύοντος ΟΓΥἩ θεραπεύσαντοε. Ἴδε 
σοημηοῇ σοβαϊηρ ἰ5 ἐεἰεηἀοα Ὀγ δῃ ἰμαἰίοη οὗ Ὠίοι. Ηδὶ. ρ. 618, 
ὥστε τὰς πολλὰς οἱκίας ἐξερημοθῆναι δ' ἀπορίαν τῶν ἐπιμελησομέ- 
νων. 80 δἷϑο ΤΠοορθγίδος οὐ κα 16, Ρ. 459. ἔρημος τῶν θερα- 
πευσόντων. Ἀοἰδο᾽ 8 Ποη)εοίυγαδ ΠΏΔῪ ἱπάδοὰ ὃς ἀείειναεα Ὦγ ἃ δἰπνεδσ 
ἰμγϊδιϊοη οὗἨ ἤγοςορ. μ. 79, 30, πολλαὶ τε ἀπορίᾳ τοῦ θεραπεύοντος 
διεφθάρησαν, 88 ἴῃ ". 79. ᾿ 

8. οἱ τε αὐτοὺς θεραπεύοντες καμάτῳ ἀπαύστῳ ἐχόμενοι. ἴῃ αἱ] 
ἴποβε ῥαδβδρθβ, ἴε ννογά θεραπεύειν τεϊαίεβ 9 (6 οβῆοςα, ποῖ -οὗ 
ἠψεϊείαη, Ὀυϊ οὗ πεγεε, δυο 86 ἴδ Κα οἂγτε οὗ ἴδ διοἰς. ϑ8ὼὸ αἷδο 1) 
υτὲρ. Οἵεϑῖ. θεραπεύειν μελη" διμὶ Ηἷρμο!. 186. κρεῖσσον δὲ νοσεῖν 

ἡ θεραπεύειν. Ῥϊηα, ΟἹ. 18, 8. ἥμερον ἀστοῖε ξένοεσι δὸ θεραπόντα.- 
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ἀδοά, οἰδποννῖθα ἔπ Ὺ που Βανο δα 0 πεθᾶ ἰο 88Κ 
[Π6 τἸηδῃ τοὴο ᾿ὶ νγὰ8 ὈὉῪῚ “ῆοπὶ ἢ6 ἢδαὰ Ὀδθη ογάογρα 
ἴο ΘΑΓΓΥ ΔΨΑΥ [8 ὑ64. Βιυῖ να τητι5ῖ υπαοιβίδηα (88 
Τλῖρα Ὦδ8 ρῬγονθά) βοπὶὸ οὗ {Π6 ϑαηλεάγίπι, Ψἢο, 
{{ Β6θι8, πιοί {π6 ἢοα] δὰ ρεγβοῃήοδγιγίηρ 15 Β64, δπὰ 
σῇ ἢ 8 ψΔΥ ποιηθ. (Κυϊποοῖ) ΤΠ686, (Πογοΐοσο, δά- 
τηοηϊβησα ἢ [πᾶὲ ἢ6 88 ἀοίΐηρ δῖ γγ88 ὉΠ] Ν [Ὁ]. 
Γηαι 1 88 [ογθιἀάθη ἴο σΆΓΓΥ ὄνθῃ ἃ διιηἋ]6 οἡ 1Π6 
ΒΑ ΌΔΙΠ, 15 ρ]δίη ἔγοτῃ Ψϑγθη. 17, 21. ““ἼΤὰκο πορά 
ἴο γουΓβοῖνθϑ, δηἃ ὈΘΑΓ Π0Ὸ Ὀυγάδσῃ οὐ {πΠ6 ϑεαῦρδιῃ 
ἄν." Ὑηαὶ βογὶ οὗ θυγάθρηβ ἢ086 ΨΕΓΘ, ΠΊΔΥῪ 6 
ςοἰ!οςἐοά ἔγοιῃ Νϑῆ. 18, 1δ. 8.644ᾳ. “1ἿἾἋὴη τἢοβα ἀδυβ 
ΒΔ [1ἴη Φυσαῇ βοπηδ ἰγϑδαϊηρ' ΨΊΠΘ6-ΡΓΘ8568 Οἡ {Π6 
ϑαΌΒΡδίῃ, πα Ὀτηρίηρ ἴῃ βῆθδνθϑ, δηα ᾿δαϊηρ' 45868 ; 
88 8130 ὙΪη6, ρσ,ᾶρ65, δηε ἤρσϑθ, δῃηὰ 81] τη πηοῦ οὔ ιγ- 
ἄθηϑ, νησὶ {Π6Υ Ὀτουρῇς ᾿ηἴο Φ6γιβαίθῃ οἡ {π6 
ΘΑΌΡΔΙἢ ἀδΥ: ἀηα 1 τε ΠΕ ο ἀραϊηϑι {ῃ6πὶ 1 {Π6 
ἄλγ ψ πογοῖη ΤΠΟΥ 50] νἱοίι418. Νον τΠ6 6185} 
ἀοςσίογβ ἴοο βιρουϑιϊ ουϑῖν ἱπιογργοιθα {18 ἰανν, 830 
858 ἴο ῥγοβίθις (6 οαγγγὶηρ οὗ ἴῃ Πμπίοϑε σψεῖρῃς." 

Ὁ 80 Βῃαῦδαί᾽, ἔυϊ. 6. (εἰοεὰ ὃν Τρηιοοί.) ὙΠοδοάόνοσ οἱ ἴ86 
ϑαϊνοαι ἢ ὈΓ μοι δὴν τὨϊηρ ἴῃ οὗ ταϊκεῖ ἢ δὴγ (ΐηρ ουζ ἔγοτῃ ἃ ρυὺ- 
Ἰῖς ῥἷδοε ἴο ἃ μείναίε οὔθ, 'ἔ μς ἢδίῃ ἀοπα (ἢ 5 ᾿Ἰμδάνογιθηιὶγ, δα 
5[|8}} ΟἿΌΣ 0 Βδουΐῆσα ἴογ ἢἰβ βίη, θυΐϊ ἐΓργεδυπηρτυου}γ δηὰ νυ] }}γ, 
ἢδ 518}} Ὀ6 ουϊ οΟἸ Δηἀ 5}|8}} ὕὑ6 δἰοηδα." 

ΑΙΙ, Βονγενοσ, ὑγαγα ἢοΐ 80 σίρία ; ἴον δυοῖ οὔςε68 85 σοραγάθα ἴ6 
διϊεπάδησα Οἡ ἴδε ἀδηρογουδὶν δἱοῖς γεγο ρδγιηϊττεὰ, 866 «“οπιδ. 
Οαιης ἀυδίυπ νἱῖε5 μ6}}} Βα αΐα πα). 0 4]90 Μαϊχηοηϊ 6, οἰϊοὰ Ὀγ 
Ι͂,Διρ6, 19. ᾿ιδῦογεῖ αυ͵θ ἀοϊογα οου]ΟΓΌΤΩ ; βῖνα ἴῃ υἱγοαυθ, δἷνα 
ΔἰΐοΓ υἴΓῸ δἷϊ ᾿ρρίυάο, δυῖ ᾿ἰΔογγτηεθ οχ 1118, οὐ τη τοσ 8 τυ τἰτυαξ- 
ποι, ἀ6δ|}]ΠἸοηΐ ; δα δαδηρβιθ, να ἰηΠλδη)ηγαιΐο εἷδ ἰηβὶϊ, αυἱ πιο. 
4ιἀδπὲ ἰιἷ8 δ᾽ τ}}}}8 : 1418 Θϑῖ ἱὼ ΠΌΠΊΘΤΟ δργοίογι τ ρεγς]οθὲ ἀδουτη- 
Ὀδηςιπ).--- Ῥχορίεγοδ νἱοἰδηΐϊ εἦυ8 οδυβεὰ ϑανθαίυτω, εἰ ἐπλοϊιιηῖ ἱροὶ 
οἰηηἶδ δὰ βαϊιίεπι οοηἀυςξηί,8.---ΟΘἸΏα γα, [Ὁ]. 84, Ρ. Φ. οοέηϊ 
Ῥοοίογεθ ποϑῖεΐ αυοὰ συγαμ) ζεγδηῖ πα γαἱΟηἷθ δηΐπλε (Ἔχ νἱῖδθ ρ6- 
σίου ο) ἴῃ ϑαρραίο, οἱ ᾳυϊ ἐεϑίϊηδῖ, δοοθ 8 εβϑὶ πηαχἰπιὸ Ἰδυιδηαι, 
Β6Ὲ Ορυϑ΄ 6βῖ μεΐογο Ποαη 8π} ἃ ͵ο.---Αἠἀ Μαϊιηοηϊάοβ, ἐπ ἢΐδ 
ἩΠοοΙΝ. ϑδῦῦαῖ, ΟΠ. 19, 17. (οἰἰϊεὰ ὮὉγ ῬΟΪΌ δβᾳγβ, ρυϊνίπδσ εἴ 
νυν] π2, δὲ τὴ 011} ἤλοσιηΐ οἵ μᾶγνϑ, Ἰῃϑίασ νεβίϊιπ, εἰΐαπι ϑαῦθαῖο 
ΠΟΓΟ νοαδιίυτ οδρίτὶ ᾿τηροδίία Ἔχροσίδσὶ ροθϑυηῖ, 8:6 Τιϊρ απ ἴῃ 
15 Ὠ δαιτὶ. ἀε Καγεὶ», ρ.. 90. 

ἔμπηρθ, πούνενεσ, οὔβοσνεβ, (πα (6 906 νν8 ἀἰὰ ποῖ βευεγ εν ΓαμΓθ. 
ποηὰ (δὲ ἀδάΐρα ρεέγϑοη, Ὀυΐ [ΠΟῪ τηᾶκα τΠεὶγ αἰίδοὶς οὐ υὕεεμε ἀὐπεεεῖ , 
διὰ {πῶὶ ποῖ οα ἴπο στουηὰ (ἰδὲ ἢς ποδὶ ογάεγο ἃ πιᾶη ἴο ΟΔΙΤῪ 8 
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Ἀμμὲ [8 ἀῃροαιβ ἔγοιὴ 116 96 15}. Ἡγ6γ8 (ῃδέ {ἢογς, 
ΨΟΙΓΟ (οΆ808 ἰῇ ΨΏ.Ο ἰξ Ψνὰ85 ροζγι 64 ἰρ γἱαϊαίς. 
{Π6 δαῦθδι ἢ ὈΥ σαγιγίηρσ Ὀμγάθηϑ. δοὸ (υφβιί468 {ἢ ς 
γ5ϑᾶσοθ οὔ Μαιιαοηάθα οἰοὰ ἴῃ (16 Ὠοΐ6) Εοβῃ. 
ἘΠ “ὦ, (. 1. ΜΙβεμηδ 9. εἰδἀ Ὀγ [διῃροθ. Ευμῃ, 
4ὰϊ νἱ 410 πον!) ιηΐαπ), οὐ δι υΐαγιὶ ἤθαιῖ, οἀυσμῃΐ, 
ΒΆΡΟΣ 51 η01π|, Εἰΐδι ουπὶ σγαῦδίο, Εἰ 8ὶ 1Πη51185 5έδξιι- 
ΔΏΓΙΣ 1118, δαιμηΐ [ἢ ΤΏΔΠ118 85.185 Ὀᾷοιοβ. δὶ νὶ8 
ἔργ Ἰοηρίπηιϊα, δα ἢ τηΔυ8 8ι188 δβοιδηΐδ.͵ 
Νπι οὐ ᾿ἴ6Γ 161 οἱ ῃοςί58 ργοίδηδηίΐ δαθραίι, οἱ 
Θχριηῦ δὰ ἰρδϑι ποηῖὴ ΟΝ. 11, υὐ ἀϊοίίυγ; ἢφοο 
ϑιιηΐ ἰδία δϑίᾷᾳ 1)01}}1η1, 4188 ςΟηνΟσΔὈ1 18 1η [65118 
δίδι8β νϑϑίγιβ. 

. 18. {μ6ῃ, 1ἴ νγὰ8 ἰδνν [Ὁ] [Ὁγ {Π6 γα σιὶδέγαξο ἴῃ σογίδϊ ἢ 
6868 ἰρ ἀϊδροηῃβα ψι ἢ [Π6 οὐβογνδηςο οὗ ἴ6 84}- 
θαΐἢ, ΠΟῪ πο} πλοῖο αν ἃ} νγα8 1ἰ ἔον (λγὶδέ, ἴῃ ἃ 
σᾶ86 80 ΟΧίγδογαϊπασυ, δηὰ Ψ ῆΟ ἰἰαγθ δοίβαἃ »7)Ὸ 
ἐπιρογὶο ἃ5 Τιογὰ οἵ {ΠῸ6 δα ἢ} : ποῖ ἴο 88ὺ {πᾶΐ ὈΥῪ 
1.18. ριοοῦ οἵ ἀϊνίπα ρονϑγ. (68 ϑδαῦραι ἢ ν8 διαἱ-. 
Ιονιθα, ποῦ ργοίΐδαπθεὰ. Οὗϑγ ] όσα, ᾿πά δορά, ἔθ! πὸ ἀ6- 
βῖγΓ6 ἴο Πηριρῃ {61 σἸρΡΊα ουδούνδησο οὔτ δα Ό Δι ; 
γϑὲ 6 Β6]α ἴῃ βονϑυειρῃ ποηϊοιῃρί {Ποὶγ Ρείυ ὑγδήϊ- 
ὉΙΟΠΒ 8Δηἃ ἘΠΙΡΙΥ “06 0168, 8π4 ἰοϑειῆρα, μοι ὈῪ 
οΓβ δηὰ ἀθθάβ, ἢ15 ἀἰβαρργοθαίίοη οἱ; {πον δη1|6 
ΒΌΡρΟΙΒΕΟη, 80 ἀοϑίγαοίνθ οἷ ἃ}} 8ο1ἃ δά σχρδὶ 
ΨΙΓΓΘ., 

. 1. ἀπεκρίθη αὐτοῖς" Ὃ ποιήσας με ὑγιῆ, ἄς. Ἦπς 
ἐδλαΐ για 1π6 ιυλοίο, ἐἦε δαπιὸ δαϊά τιπέο ηιθ, ῶεο. Τἢδ 
ον τηριοἰαϊημ6α {πᾶ| Ὁγ (6 σοηγηϊδηᾷ οὗ ἃ ργορἢοί 
1λ6 δαρθδίῃ τσ θ6 Ὀτοόκθη, δρρθαπωρ' ἴο (Π6 ὁΧ-" 
ἀρ ]6 οὔ Πο86 Ψο, Ὀγ (6 ογήἤεγϑ οὐ Ψόβῃυδ, βζογιηδά 
Ζοσγιοο. 800 ἀἴ50 8Β80ὺ (6 296 ν 18} Γὰ1η85. “ΤΠ  ὅδη-, 
Πρασίιη, ξο]. 90, 1. ““ (δγίβιηϊυ 1 ἃ ῥγορ ιρί 5}}4}} 88 } 
τηἴο {{|06, ἐγαηΒρΤ6 88 [πΠ6 ψοτγάϑ οἵ {πὸ ἰανν, Π6ᾶγ ἢ! τη, 
ΟΧΟΘρὶ ἱη ἃ πιδιίοσ ΨΈΙΟΝ ᾿πνόϊνο8 ἸΔο]αῖγυ." 866 

Βεᾷ ου {π6’ ϑαθθαι, (αἰ Βομρἢ {πλᾷ γγνουἹὰ μανὰ παᾷ ἃ δτεδίρι ἂρ- 
μεαγβηςα οὗ ἃ νἱοϊαϊΐίοη οὐ 11), Ὀυϊ Ὀδομδα ἢῈ ἠπδαϊρα ἃ τηδῃ οῃ πα 
ϑαῤῥαϊδ. “80 τὶ ννδ' ψῶγ δες {Π|ϑὺ τηϑάςε [6 τηοῖ μοι, 8. 6 τα μα ϊα 
οὔ. σβηβυσε ; που ρ ἢ, ἰὼ Ὠἷ8 ἐσῖαὶ Ὀοΐοσς {πὸ ΑΘ, Ὧρ δςςιιρ4-. 
ἴἴοη οὗ υλνῖ8 ϑοκῖ ννᾶ8 Ὀγουρν δἰραίμϑι πἴτῃ, 6 
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τῆα ποία οἡ Μαῖί(. 12, 8 ἅς 6. Τῇῖβ ορίηϊοὴ [Ππ6 
᾿ΔηΔῃ. 8668 (0 δᾶνα Πα ἴῃ Υἱὸν ἴῃ ἰὴ6 ψο͵γάβϑ, 
“«Ἡς {δῖ πιδάθ πιὸ ψῃοΐο, ἰδ6 βδῖηθ 8811 τηΐο 
6, ΤΆΚΘ ὉΡ Τὴν Ὀα6ἀ τηὰ ν1Κ : τἢυ.8 δοσοιπηθπηπρ; 
“7681:15 ἃ γγορἠεί, 45 ἀἰά οἴμθιβ8 ΨΠ|ὸ ψογα ἢθαὶθα ὈΥ 
πη. ὅ66 Κ6 7,16. Μαίι. 41,11. (Κυπη. ὁ 
Οπδ πιδᾶὺ παῖ ποίϊσθ, ψΊ ἢ τοί 18 δπα 1,ΔιηΡ6, 

{Π6 πιαΐιι5 απϊηῖδ, ΟΥ τ] ςΐου 8 1ηἰοηΐ, Ἐ οὗ (ἢο56 10 
Δϑκοα {Π6 αοϑοη. “ΕῸΓ (5408 ΟὝΟΙ118, ἃ8 ἰγ8}8- 
Ἰαϊεὰ ὃν Ἰ)οάατιάρα,) 411 {παι 16 Υ ργοροβεά ν 88, ποῖ 
ἴο ἴδαγ οὗὨ 8δηγ σοοά {πδὲ πᾶ] θθθὴ ἄοῃθ, ἴο θηρσᾶρα 
{Ποῦ δά πιίγαίοη δηπ Ἀρρ]αιι86, δι (ο΄ ἰαν μοϊὰ οὗ 
ΒΟΠΊ6 οεσσαβίοη ἰο ππά ἔλυϊϊ, ἰο στιν {Π6 ῥγά8 ἀπά 

᾿ ΤΏΔΙΙ66 Οὗ ἃ σΘΏΒΟΓΙΟῚΒ ΘΙ ρο6Γ.ἢ ἢ 
τ 18, ὃ δὲ Ἰαθεὶς οὐκ ἤδει, ἔποιυ ποὲ τυῆο 1έ τοαδ. ΤὮΘ 
ΙΔ σου]αὰ ποί 58[130 1Π6 ]Γ ΘΔ Ό1Γ168 οἡ (18 ἢ 684, 
10 βΒθθῃ)8 8η δἰ Πριϊοαὶ ἔόσγηὶ οἵ βρρακίῃρ : 4. ἅ. ἢ8 
Κηον πού νο 1 8, δηά δαά ποῖ {{π|6 ἰο 85Κ, ἴοϊ 
6511 ἐξένευσε; “ἘΠ οἢ ΜΜογὰ τᾶν Ὀ6 τοπάογοα σἐάθά 
ατυαν. Ὦδ ἔογοθ ἀπά ργοργι θυ οὗ {ῃ18 ἴδθγῃ ἃ ϑιοΐηι- 
Ἠ167᾽ Μ1}} Ὀ68ὲ σοιηρσθῃθπαά. ὍΠ6 νογᾶ, ᾿παὰ 664, 51ρ- 
ΠΠΠ65 ριορουΪγ ἰο διοίηε αἰὐαψ, ἀπ {π6η, {Κα (ἢ 8 
Τ αἰίη ὁπαίαν 8 μὰ ΘπΊΘΥ 46), β'σ.1Ε65 ευαάσθγο, δηᾷ 15 
1866 Ὁ ΔΥ οὔθ Ψῇῆο Οχτγιοδίθβ ἢ π|86] ΠΓΌΠ|, ΟΥ 811468 
Ουΐ οὗ απ ου 685 οὐ ἀδηρσοῖβ. Οἱ {Π}18,, ΟΧΔΙΏΡ 68 
ἃτ6 ῥγοάδυςσοά ὮὉγ ΕἸβηογ, 1 δῖηρο, δ εἰβίοίη, Κυεί8, 
Ἵγοῖῇ, Κγρίκε, δῃηὰ [,οοϑηδγ. Τῆιυβ Ελιγῖρ. Ηἱρρ. 400. 
εἰς δὲ τὴν τύχην πεσοῦσ᾽ ὅσην σύ, πώς ἂν ἐκνεῦσθαι 
δοκεῖς; ΠΙοαοΙ. δῖ. 675. (. Ῥοίέγοῃ. δαί. (Οὐ. δγ. 
ΗἩδῦερδη ἴῃ ἀοηλο, 4] Π}1}}1 ρθάθπὶ Ορρομποιθηΐ, μᾶς 
114ς [Ἀπ 6, σΘΏΙΟ 1118 ρταί!α5, οημαίαυϊ, 11 15 ἰατί πον 

᾿ ἊἘ ὙΠΟΌδὮ {Πεγ δὰ Ἰεαγπὶ Ὁγ (ἢ6 δηένεῦ ἵνὸ (πίηρδ; ΕἸγϑῖ, ("δῖ 
8 Ρεγόοη δαὶ Ὀδθη τ "οι Οὐ 5} Ὠεα]εὰ : ΦαΪγ, {ἰᾶῖ τπ6 ὑνογκογ οὗ 
16 τοΐγαοϊα πὰ οτάεγο (Π6 Ὠεβ]θα ραγϑοη ἴο ἌἈΓΙΥῪ 8 Ὀεα ; (ΠΕΥ͂ 
ῬΔ385 ΟΥνοΙ ἴΠ6 ΠΊΟΓΘ ηρογίδηϊ ηιεδῖίοη, τοῖο ᾿δὰ Ποαϊθαὰ ἢΐτῃ ἢ δπὰ 
ΟὨΪΥ πιϑῖζα παῖ ΘΩΔΌΣΓΥ Ὑνϑί ἢ ταϊρς (Π6 Ὀδειίογ ἔαγί δ σ (μεῖς Θονίουϑ 
ΔΠ οΔΙατ) οι 18 νἱανγβ, ὨὩΔΠΊΟΪΥ, τοῦο ογἀογοα ἀΐπι ἐο σΟΥΤῳ ἰιὶς δει ἢ 
ϑεοοηαγ, ἔμον 80 σοποοῖνα {π6 φισβίϊοη 88 ἴο 1η511}] εοπίθταρί οὗ ᾿νῖ9 
Ὀεπείδοϊον ᾿πῖο ἴἰα τηϊηὰ οὗ ἴπ6 Ὠεδὶθά ρϑσβομ, ὈΥ̓ ἐδ] ]}Π1πρ’ ᾿᾿ τὴ πιαμ,. 
δη6 δοκίῃηρ, νγῦο 5 μὲ ὃ ([.Δρ6.) 

ΥΟΊΙ,. 1Π.’ 
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β8 ἃ (ο Ὀ6 ιοᾶ οἵ ἰἴοδα ψῆο ἰαγη βία ἔγομῃ {ποὶγ Ὁ 
σουχϑα, βθοθάθ, ἀρραγί, νι πάγανν {ΠΘιβαῖνθθ. δὸ 
υά. 18, 26, 208. Αηϊ. 7, 4, 2Φ. Βυΐϊ 1 τᾶΥ 6 
ἀουδίοα ὙΠοίδοῖ ἐκνέω 85 [18 8686, ᾿ ἰσἶ ΒΟΘΙ8 ἴο 
ἢανο θδθη δἰγὶ δυϊοα ἴο [ἃ ΕΥ̓ σοπξουπάϊηρ; {π6Ὸ ἴδῃβος 
οἵ τῃδὶ νοοῖ ἢ {Πο86 οὗ ἐκνεύω, ψὨϊοἢ 5δῃοιϊὰ "6 
σαγοί ἢν αἰβεησυ!βηοα. ὍΤηα σοπιηηθπίδίουβ οἱἵθ 
Τμυσγά. 2, 96. ἐξένευσαν, “ἤατα {Π6 δοΠο αβί ὃχ. 
Ρἰἰπβ ἐξέκλιναν τῆς ὀδοῦ, Βυΐ {πα ρᾷββαρε 18 ποι ἴῃ 
ἴο {Π6 ΡυγΡροβθ. Τῇ ψοσά 15 ἔγοιη ἐκνεύω, Δηα τυ 
Ρἰδίηϊν θα ἰδίκθη ἴῃ {Π6 ρλψϑεὶσαΐ 8β6η86, ἴον ἐΐεν δισαηι 
αἰυαψ. ΤὮΘ δεβοίαπι 18, [Ππογοίογα, (Π6 σϑηαγκ οὗ 
ΒΟΙΏ6 ἸρηοΓϑηΐ ρογβοῦ, δὴ οὐὔρῆϊΐ ἰο Ὀ6 ΘΠΕΓΕΙΥ σ8η- 
σοΙ6ἀ, Μεγ οἶς ο)οϊοπάμπι, ἀπά ποῖ βῃι:6α ἴο (86 
ΠΟ ε ηΡ ἐξέωσαν, ἃ8 185 ἀοπα ΌὈΥ (6 481 ΘαϊοΣ 

ΘΓ, 
Ὗν ε πηδὺ οὔβοσνο {π6 πιοάοδίψ οὗ {ἢ]5 Ῥγοσθϑαιην, 

(45 ἀἰϑρίαγεὰ ὈΥ͂ οὖν 1,ογὰ οἵ πΙΔΏΥ ΟἴΟΓ ΟΟΟΒΒΙΟΠ5) 
(566 Φοῇη 6, 16) ὈΥ νος Πα τηθαπί ἴο ἀνοϊά ροριι- 
ἴδ ἀρρίδιιϑθ, “9 βοοῇ ἃ8 ἢ6 ᾿δὰ Ὠραϊθα [Π6 τηδῃ 
(οὔδβογνοβ Βα γηι 5) Π6. ψ πάγον Ὀδοδιβα οὗ 16 
οΓΟΝ ἃ ; ΡΑΓΕΥ ἰο ἀνοϊὰ (ἢ6 ῥγαῖ868 οὗ (Π6 νν6}} ἀ!5- 
Ροβεά, δηά ρδγί]ν ἴο ουΐ οΥ᾽ {Π6 δῆνυ οὗ {Π6 1}} ἀϊ8- 
Ροβθά. ἘῸΓ 1ἰ ἔτγοαυθηι  Υ ὨδΡΡΘηΒ {πᾶῖ οἠἷν ἰΠ6 
δὶσἠέ οὗἩ 16 δηνθαὰ ρϑγβϑοῃ Κιπα θβ ἃ ἀΐγσ ἤδι οὗ 
ΤΩ ]1ς6.᾿ 

14,1. μετὰ ταῦτα. ὮΙΒ ΘΧργοϑϑίοη (458 [,Ἀπ|ρ6 
{Π|ηΚ8,}) ἱπηρογί8 ὁῃ6 οὐ ἔννο ἀδὺ8 δἴϊζογσ. [βϑβθηΐ ἴο 
Ἐοβθηπι. {παῤ ψὰ σδῃ Παγάϊν υηαογβίδηά 1 οὗ ἴῃ6 
8αηϊ6 ἄαψ ; ἴον (παῖ δϑῆνγ, ὅσ. ψ θοῇ οὖν Γογὰ δὰ 
δνοϊάδα Ὁ νη Πάγανσίηρ, νου] βοΆΓΟΟΙΥ πᾶνε ἀϊοά 
ΔΜΑΥ ἴῃ 80 βῃογί ἃ βρᾶς6 οὔ {{πι6. 

16. εὑρίσκει αὐτὸν ὃ Ἰησοῦς ἐν τώ ἱερῷ, Κη οί λΐηι 
ἔῃ ἐδο ἐεμιρίθ. ΤΠ ἰθηρὶα 88 ἃ ἔγεαφυθηΐ ρίδος οἵ 
Γαϑογί ἰο .681.8, δῃα ἱπαἀθϑα ἴο {ῃ6 δνγ8. Ῥογῇδρϑ, 
(α8 Εὐτηγτη!υ δηὰ 1, δρο (ἢ1ηΚ,} (ἢ6 Ποα]θὰ τηδῇ 
᾿δά σοηθ {Π}{Π6Γ ἴο τοίση {πη Κ8 ἰο (ὐοα ἴον ἢ]8 
ΓΘΟΟΝΘΓΥ. δ'68 18. 88, 22, Αοἴβ 8, 8. 45 ίο {86 
ΟΣ 5 Οὔ {Π6 δαἀπχοημίοη, ἴδε 185 ἰπουρῇε ὈγΥ Γλρα ἴο 
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δα φιρδαίίοσ. Μηκέτι ἁμάρτανε. Β51η066 .168118 Κηδὰ 
«ἰδὲ τῆ. πδη ἢδὰ ὑγοιρῶῦ οὐ ῃ6 ἀϊδογτάσν ἔγοιι 
ψ ἢ οἢ π6 δα Ἡδθογαίθα ἢϊπι, [του ρὴ ἢ18 ον ἔδλυϊί, 
δΔηα ὈΥ ἰπίθιρογδηςσα δηὰ νῖσθ, ἢ6 ἱπουρῆξ 1 ΡΓΟΡΕΟΣ 
ἴο Δ πηοηϊβὰ ϊπὶ (Ο δρϑίϑιη ἴγοιὶ [ἢ 8115 ἔΌΓΠΊΘΓΥ͂ 
σομ6ά, Θὲ βοηα ποανίθῦ σδἰ αἱ μου ονοῦς 
(Αἴκα Ὠϊη]. δῃὰ ]6ϑὲ ἃ γείαῃβθ ἱπία β'η ποι ἃ ρτο» 
ἄυοα ἃ Τοΐαρβα οὗ [18 αἰϑογίίοσ, οἵ νῃϊοῃ Π6 οουϊά 
ὅδνα 0 Πορ6 (δῇ Ψ6808 ψουϊά 868] Ὠὶπι, δηα, {ἢ θγ6- 
ἔογο, (45 Ἐβοβθῆσωῃ. οὔβοσνθϑ) πηυδὲ ἐπ ὃ6[εἢ ἰο (18 
τπεουϊοηάς Κι ϑάα πδοεραειέαδ. ᾿ 

15. ἀπῆλθεν --- ὑγιῆ. δ δῖα πο ἰοἱά λοιυ {ΐ8 
ΤΊΔ οδιη6 ἴο πον (Ππαΐ 1ἐ τδϑ «6811: ψηῃοίθοῦ Π6 
Ἰραγηξ (ἢ18 ἔγοιῃὰ ΟἸγιϑέ ΠΙπηβϑ  , οσ εο  δοίρα 1{ ἔγομπ 
Οἰγουμπηβίδηοοϑ, δηά (86 [:ηΐογιηβδέίοη οὐ οἰμοσβ, 18 
ὉΠποογίδί ἢ ; [18 δίς οΓ 866Π|8 (Π6 τθογ6 ΡΓΌρΡΑΪ6. 1 
18 ῬΓΟΡΟΣΊΣ, ἢονανοσ, ἰὸ δάνογίὶ 16 {Π6 ἐπέεηέϊοπ 1 Ὲ 
τ ΠΙοἢ {Π6 πδὴ ψοδϊ ἔο ὴ6 δαῃθοάγι, ψΠΙΟἢ 8016 
ἤᾶνα {πουρῇξ δῃ δν1] δηα ἃ τη ρηδηΐ ΟΠη6; Ὠδηγοὶν, 
ἔτοτῃη ᾿ηἀρηδίίοη δὲ ἴπ6 δαπιοῃσ!οη ὙΠΙοἢ δοςοπὶ. 
ῬΘΏ16 4 {86 οὐγ6. δο, ὑεβι4θ8 οἱ θσβ, (ἢ6 τϑοθηξ 
σομη τ θηϊδίοσβ δηρσὶιβ δηα Ῥαιΐυ5. Βαυΐ (Π15 ψουὰ 
ὩΡΙΥ δὴ ἱηρτγδιἊθ δηὰ ρογβαν ἐγυνγ ἀἸΔΡ0]16Α], 
84, ΟἿ ΙΔην δΟΘΟΙΙΠί8, ΒΕΘ 5 ΨΘΙῪ Πργορδϊθ. Ηθ 
41ἃ 1ἴ, να ΠΥ ΒΌΡΠΟΒΟ, {πγουρἢ ρτγαί6, ἢ οΥοσ 
10 ἀἰβρίαν 1τῃ6 ροίονυ οἵ ἰϊ8 ἤθϑίθσ. ΕὉΓ βυσοὶν 1 
θοποῆίβ σου ποῖ θιηα ἢϊπι, θαγ νου ἃ γϑϑίγαϊη ἢϊ τη}, 
τ 6 6 σοῃβιἀθγθῆ {ῃ8 ρονθῦ οἵ ἢ18 ἤθαϊοσ. Β6- 

ἃ γγεί(ο(εἰη 1} ϑἰΓαῖθ8 (ἢΐ4 ἔγοτη ΑΥΙβίορβ. [,.γΧ8. 1290. εὐλαβώμεθᾳ 
τὸ λοιπὸν αὖθις μη᾽ ξαμαρτάνειν ἔτι. 

Ι,. Βτυρ. ατοίυ8 δηά Βοάδάγιάρε {πἰηκ {{8ι εἶα ἐχργθβδίοῃ 068 
Ὡοΐ τοῖον ἴο ἴδε ποιίοῃ {πὶ ἀἰφθ88ε8 νγεσα ἢ ρυηἰϑησζηθηϊ οὗ δἰῃ. 

Οτγοιϊυ8 ρΆγαρἤγαβϑθϑ, “ αν ἴδ] δαυϊὰ σοτητ 89 αι816 φηΐα 
Ὧο8β 838 δῃποδ.᾿ ἽΓἢ18, ΠΔΟΥΘΟΥΘΓ, 6811 ενίηοθθ ἢ 5 Πἰυϊη6 Ροισοῦ 
Ὁγ βῃονίμπρ ἃ Κπονϊοᾶρα οὗἩ ἴῃς {Π]ὴρ5 νυ] θοῇ Πδὰ Ὠαρροηδα δεΐοσα 
ἔδ νγῶϑ Ὀύγη, δη (παῖ Βα '5 ἃ μγορὴλοί, οἴγνσθ Ἀ6 Κηονβ βοί ΟΪΥ ἴΠ6΄ 
ἤιίυσο υἱὲ (ἢ ρωερῖ. Τ|ια βοηϊπρηϊ 8, ΤΟΣ ΟΨΘΣ, 1 μλοιταιοὰ ἡ τἢ 
ΣΟΔΏΥ ΘΧΔΙΡΪ68 ἕιότη [6 ῬἢΙ]οϑομίμογ ὮὉῪ ΟΥ̓Δ 86 Γ, ἰῃ Ὠἷ8 ΡΠ οβῃ. 4] 5 
6ε4ᾳ. Ῥγειβίεἴη σγείειϑ ἴο Ὠθαυΐῖ. 28, 15, 21, 22, 27,28, 25. 1 (ογ. 
11, 80, 81, 82. 6. 108,1---4. 107, 17-Ὁ2. Ἐδ5α). 38, 40. “0 
Β, 11. ; 

Ἁ ὦ 
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5ἰάοθ9, 1 6 πδὰ δά “ἃ ἰγοδοΐογοιβ ἱπίθηςὶοη, ἢ6 
σου ὰ ποῖ ἤανο 5414, “10 15 9068058 ψῆο πιαάδ Ἠϊδ 
εὐλοῖο," Ὀυΐ “1 15 9688 νῇο. ογαογϑαά πιὸ ἐο σαΥΥΨ 
γεν δοά :." (αὶ Ῥεϊηρ δὶ {ῃ6 τυΐθγβ δβρϑοῖδὶ 
80 ρῃί ἰο Κηον. . Βυϊ 6, ραβϑίηρρ ὉῪ ψῇῃδὶ νου] 
ἤανα Ὀ66ῃ τηδίζοῦ οὗ δσοιιβδίοη, ὑγοοἶδιπ8 (ἢ 6 Π1ΓᾺ- 
οσυ]ουδ συτα Ὡς ἢ ρῥτονθά 6811 ἴο Ὀ6 ἃ Ργορδαί, ἀπά, 
{πογοίογο, ἰο ἴανθ ῬΟΨΟΣ ἴο ἀἴϑρθηβθ ψ ἢ 1ῃ6 οὔ- 
βούνδησο οὗ {6 δαρῦδαίῃ. [},Δαὴρα 1π|ριυζε8 ἰο (6 

. πδῃ ἸρΏογδηςα οὗ [Π6 6.1} αἰϑροϑβι(ίίοη οὗ [Π6 συ ]θγ8 
ἰοναγ8 6888; δηἀ Κυϊποοὶ {ΠῚ Κ8 ῃαΐ ᾿6 δι ρροβοα 
{πον δα οὐἷγ ἰηϊοττοραῖοα τ ἔγοπι σμγὶοδὶέψ ἴο 5866 
8 ΡΟΓβο ΨὯοΟ δά ψογκθα. 80 στθαῖ ἃ τηΐγδοϊθ, 8Ππ4, 
ῬΟΙΠΔΡ8, ἴγοπὶ ἃ 8} [0 ΠΏΡΙΟΓΘ ἢ]8 Παρ 1η {{|6 Γ6- 
ΤΟΥ] οὗ {Ποῖὶγῦ οὐ πιδίδάϊθβ : δοίῃ σοπ]θαίιγα8 

. Θ4υ Δ} ἀσνοϊά οὗ ΡτΟΡ ΔΙ. , 
16. διὰ τοῦτο ἐδίωκον τὸν ᾿Ιησοῦν. Τί ΔΡΡΘΑΓΒ ἴΤγΟΙΣ 

{Ππ686 νογάβ (μαι (Π6 Βυ]ογβ, ἤθη {ΠΥ ἔουπά (δαὶ 
6808 νβ [ἢ 6 ρογβοὴ ψῇο Πδα ἢδα]θα ὁπ {Π6 δεν δίῃ, 

, 56 41} {6 ῖγ δυϊῃοῦνγ ἴο Ὀγηρ δροιΐ ἃ ρυΡ]1ς 
Δοσυβδίοη οὗ .68115, οἷ] ἃ σῇαγρα οὔ μανίηρ' Ὀγόίθη ἴῃ 6 
βαρ δίῃ, ἀπά {ππ8 Ργοσυγα ἢ18 ἀδϑίγιοιίοη. Διωώκω 
ἢ48 ἤθσε (848 οἴϊθῃ) ἃ  ογεηδὶς β56η86, ἀθποίϊηρίο ἃσ- 
εὐ86, ἀφ ΠοΟΙΏς6, ΡΓγοβθαιίδ ; 85 ἰῃ Μαεῖίί. ὅ,11. (ἡ ΠΘΓΟ 
866 {ῃ6. ποία δηὰ δοῇϊ. [μοχ.) 

ΤἬΘΥ ψεγ ᾿ηΔυσθά ἴο σοηςεῖνα {Π18 πηδ] ονοϊ οηΐ ἀ6- 
81 τι, ἔγοπλ ἃ σοηνϊ οἴου {παΐ [118 νίον5 Δ 418 ΨΕΓΘ 
αἱ νᾶγᾶησα τ {Π6 18, ἀπαὰ {πᾶ| {πεῖν ρόνοσ σοι]ὰ 
ποῖ σοῃδβιϑί ψἹἢ ἢ]158 ἀοοίγΙΠ6, σοῃΗγιη θα ἃ5 1 85 ὈΥ̓͂ 

. ηίγδοίθ8, δΔηα γοϑαΪγ τασοινοὰ ὈῪ 1Π6 ρθορίθβ. Νο 
Οἵ ΠΟΥ σοῦ 86 ψν88 ρθῆ ἰὼ {πθπ|, θυΐ ΘΠ 6Γ δὲ οῇςα ἴο 
δοκηονίθαρα ἢ15 ΑἸ ΝΊΠ6 τη] 8810Π, ΟΥ ΒρΘΘαΪγ ἰο γὸ- 
Ἰηονα Πίπὶ ουὔΐ οὗἩ 6 ἂν δηα ἀδβίγου ἢϊπ|. Υοί 
τῆ ν8 πεαά οὗ πιδο 68. (0 ΔοσοπΊρ] 18} {Παΐ ρὰτγ- 
Ῥοβθ, δηά {ἢ}]18 1πἰογπιδίίοη σγοϑαγ Βυρρ]16 ἰἤδπὶ 
ψΠ} ἃ οᾶροη οὗ ἀδβίγιοσίίοη. Ὑδι ἰἰ βθϑῖηβ {π8ῖ, οἡ 
σοηΐδγγίηρ ἐν υϑὲ (ἢογ ἀαγρα ποΐ νϑηΐαγο ἴο 1156 
1, ἔτοιῃ ἃ ψ6}} Τοαηάρα ἔδαγ οἵ {Π᾿|ι ργϑορῖίθ, τδῃῦ οὗ 
νι οπὶ Ὀοἰανοα ἰΠαΐ 9688 ννὰ5. ἃ ργορμοῖ, δπά ποΐ ἃ 
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ἔανν {πὲ ἣἢθ6 νὰ8 ἰἢ6 Μοββιδῆ, δηά, {ἐπογοίογο, δά 
ϑν ᾧ ἴο αἀἴϑρθηβα ψ τ (6 οὔβϑογνδηςα οὗ (ἢ6 δεὺ- 
δίῃ. ([ὑρ6 8πᾶ Κυ!η.) .- 
17. ἀπεκρίνατο. «}68118 18 8814 ἰο ἤδανα. αηϑιυεγ δά 

{π6πὶ : ἃ Ψψογὰ υ864 οἵὁἉ {Πο086 ὙΠΟ ἃΓα "61 614} }Υ Το 4116 
ἴο ΔΒΓ ἴο 8ηἀ ἀοίδπα {Πδιηβοῖνοϑβ ἴγοηλ ἃ οὐ Πλ ηδ] 
οἰαγρο. ὅδε Μεαίί. 27, 12. Φ6, 62. Τῆι Ῥῇανο- 
Γἰη18. ἰηίογργοίβ ἀποκρίνεσθαι ὈΥ ἀπολογῆσαι.-. (Καυίη.) 
ΑἩ απϑιυ6}" (ϑα 5 [,ΔΙΏΡ6) ΒΌΡΡΟΒ68 ἃ φωεδίϊοη ; 836 
[6 ἀρ 668 ψ ἢ Ἑατοῦμυβ, (Π4ὲ ἴπ6 ψογα ἢ88 ἃ γϑίθγθησθ 
ἴο ΘΙΓΠΟΓ ἃ ΡυΡ]1ς. ἀσοιυϑδίοη, ΟΥ ἃ ργναῖα Θχβιη!πᾶ- 
ἰοη Ὀοίογα ἴῃ6 ΒυΪθγβ: “οἷ 566 8 (Βα Υ8 1)οα- 
ἀτάρ) ἴο Ὀ6 σοπῆγπιθά. ΡΥ νϑῖ. 88; δηᾶ {Π6Γ6 
ἈΡΡΘΑΙβ5. ἃ ρτγδαῖ- 4684] οὗ δααϊοηδὶ ρῥγορτίοί νυ. δηὰ 
Ὀοδυίν ἴῃ {Π6 ἀϊδοοῦγβο, ψἤΘη 1{ 18 ΘΟΠΒΙἀΘΓΘΑα 1ῃ {[}]18 
νίαν." [Δρ6 {Π|ὴ1Κ5 {Παΐ {ΠΟΥ πηδάθ [(ἢ}18 δἰΐδοκ 
ὍΡΟΠ ἢϊπιὶ ΏΘη 1η {ἢ6 ἰθ0]6. 458, πονανογ, (86 
ΟἸΓΟΙ 8 Δ 668 οὗὨ {18 ΔΗ: ἃγθ ποῖ τοοογάθα ὈΥ (ἢ8 
Ἐνδηρο] δῖ, {118 τπηιιϑὲ 06 τΏ6γα οοπ]θοίαγο. [{ 18 οὗ 
ΠΟΙ σΟΠΒΘη ΘΏσ66 ἴ0 ΘΧδιηηθ {πΠ6 πηροτί οὗὨ (6 
ψΟΓΒ ὑτρεὰ ὈΥ οὐγ Ἰιοσὰ ἴῃ ἢ15 ἀδίδησθ, ὃ πατὴρ 
ἐργάϑεται κἄγω ἐργάβομαι, ΜΈὨϊοΙ, ἔγοπλ {Π6ῚΓ ὈΓΕΥΝΠΥ, 
ΔΓΘ ποῖ ἃ |1{{|6 ΟΌβουΓΘ; 1πδϑηλαοῖ  (Πδὲ Ιβοβθητη. 
{Π|ηΚ8 οἷὐἵγ Εὐνδηρο] 15 Π88 ποΐ γϑοοσγαθα [6 ψῇο]6 οὗ 
[Π6 θοῦ. ΕῸΓ [ἴ 18 ποῖ ἴο 6 βυῃρροβθά (οῦβεσνθβ 
ϑοπορίίροη) {παῖ ΟἸἾγίϑε ἀδινοσθά 80 ῦγυρὶ δῃ 
ΔΏΒΘΙ. ἢ οοοαδίοη (ΠΟΠΕΠ.165 Π6) οὗ [Π6 ψογὰϑ 
ν8 {πΠ6 βαῦραίῃ. Ηρῃςθ (ΟἸγιϑέ βᾶγ8, “" “45. τῷ 
αΐλονρ οπ ἐδ ϑαδῥαζἠ ἄαψ ρον»εΐμαίίψ τον οέἠ ἵπ 
ἐδθ γεϊρη Γ᾽ λὶδ ροιυθν, 80 αἶδο ἀο 7 ἵπ ἐδ γείρη οὐ 
δγαςο." ΤΠ ἤγβι 15 ρίδιη, δπὰ (ἀοά σου] ποΐ, ὈΥ 
1η6 {ον 8} ἰγδάϊοηβ, θ6 μο ἃ σι! γ οὗὨ {Π6 ν]οἰαιίοη 
οὔ {π6 δαῦθβϑίῃ: ἤθησθ ΠΟΙ ΠΟΙ σᾶη ΕἸ γιέ, ΟΥ̓ {}18 
ψνῃοΐο οοηΐογθηςα οὗ 2768185 ψ ἢ {Π6 Ε]ογθ, δοῃοοί; 
σθη ρῖνοβ [ἢ6 [Ὁ] ον ρ ΔΒ ΑἸ γΈ164] Βα η6. ᾿ 

ΟὐσΟσΑβιοΝ, νοῦ. 18. ῬΒΟΡΟΒΙΤΙΟΝ: 79} απι ἐΐδο ϑοη 
ὁ} Οοά ; ν.ϊςῖ, ἐπουρὶ Ὡοΐ ΘΧργθββθα, 15 ἐηιρἐϊοαά ἴῃ 
Θδοἢ οὗ {πΠ6 νϑιβεβ. ᾿Ἀπά {{18 18 ρεονεᾶ, 1. Ζγοηι 
γῆν τον ἶδ, δΔη ἃ {Πᾶἴ, 15ῖ, ἴἢ σοηθγα, βοοαιδα ἦ ἀο ἐδι6 
ον ἦς ὁ ιν ἢ αέλον, νον. 19 ἃ 20. Ζ6Ϊγ, 1 ΒΡΘΟοΙΘ6, 
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δόσαιιθ Ἷ ὁτογοῖθο ἡμάσηιοηΐ, (νΈΓ. 41 ὅς 24.) σνιά 
ταΐδ ἐξα αἀεδαά. (γεν. 25---80.) ὕ:5 ΟΥ ΑΡΡΙΙΘΑΤΙῸΝ 
ΟΥ̓ 18 ἢγβε ρατί : Τλογθίολε τσογοἠὴρ ψ6 ἐλ ϑοη, ανά 
ἦδαν δ ιτοον5. ΔΝ 28 ἃς 44.).. 1]. ἤγοηι ἔδε 
ἐεδέϊνηοπ Οὗ πιψ Ῥαΐλεν, νετ. 81, 82, 86---88 : ἀπά 
ἐλίσ ἰδ ἀαπη ἰδοά ἤ μι ἃ σοπεραγέδοι ιοῦζὰ ἐδαΐ 9" ϑολη 
ἐὴλό Βαρένεὶ (νοεῖ. 88-.-.-85.) ὕ8Ε. ΟΓ ΑΡΔΡ̓ῬΕΙΟΑΤΊΟΝ οὗ 
{Π18 ραῦί: 181, Ἐπαμῖπο ἐδ δοενίρέμνεον, απ ἐδρεοϊαϊίῳ 
ἤοδες, ἵν ον δ)" ἐλαὲ ψὲ νεαν δοέϊουδ ὁπ πιὸ. (ναὶ. δ9. 
--42, 46, 47. Φάϊγ, ειρανε Ὁ} [εἶϑο Οἠνὲδἕδ. (νυ. 
43.) ϑάγ, ϑεοῖς ἐδε ρίουῳ οὐὗΓ Οοά, ἀαπὰ ποῖ ψοῦν 
οἷοη. ἴνοῦ. 44.) 41η1ν, ““τοομπξ τη6 ποὲ 8 ΨΟΩΣ 
δπθηῖψ. (νεῖ. 456.) ϑομοοίίρρῃ. , 
ΤΠ 96 ν 8 ἀοσίογβ, ἰῇ ογάϑγ ἴο Ῥγονθ {δὲ οπ τὴ 8 

ϑανθπίῃ ἀδγ 411 ννοῦῖκ νν88 (ο θ6 δβίαἰ θά ἔγόπι, Ε ΓΘ 
δοσιϑίομῃηοα ἰο να ΤΟσΟΌΓΒΘ (0 (ἢ6 Δγρημηγοηί, ἴῃ δὲ 
Οὐοά ἢἸπ1561, δέζον πανίηρ δοσοιῃ 18ῃ6α ἴῃ 6 ΜοΙΚ οὗ 
Ὀγθδίϊοη, γϑδἐθα ἴτοπι ἢἷ8 ἰαθουγ. (δ66 θη. 4. 1 δὲ 2. 
Ἐχ. ΦΌ, 8-.--11. 81, 10---17.) “26608, ἐπογοίογα, τὸ 
Ῥτονα ἴῃ8 ΠΤ οὔ {Π6ῖγ βοταρυϊουδη685, δὰ ἀείδη 
ἦδε δοὺ ἴῸγ ψῃοῦ Πα Βδά Ὀδόη οδ]] θὰ 1 αυθϑίίοῃ, 
ργοΐθββοϑ {δι 6 ἰτητδ65 αοά ; δηὰ βονϑ ὑπαὶ Οσα, 
«Πουρὴ Π6 ᾿ιαά, 88 ἰξ  ψ6γθ, γοϑίθά δἷϊοσγ ἢ ἢδά 
δηϊϑηρα {Π6 ψοΥΚ οὗ οσγοαίίοη ἡ ἴῃ6 βανθηϊῃ ἀΔΥ, 
μὰ 5δα ποί Ὅθειι ἔτοϊῃ {πδἴ {1π|6 Ιηἀ 0 Εν6 5 ἢδΥ, (δαὶ 
6 ΕΥ̓ΘῪ ΟΑΥ͂ 88 Θσουριοα ψ|1}} ψογκίηρ ὈΪΘβθῖηρ5 

ΤΩΔΏΪ ΓΟ] ἔογ πῆθῃ ; δηὰ .[68115 ἤδῆςσο ἰηΐδιβ, (ἢδί 1 18 
δοςοιηίηρ ἴῃ δῖ ἴο ἔο ον ἴΠ6 δχϑιηρὶα οὗ δὲ8 
Ἑαϊμογ, τ ἢ Ποπι ἢ6 18 πηοβί ἱηεἰ τί οἷν σοηηοοϊεὰ, 
ΨΠο86 ΜΠ] 18 ρουδο  Υ Κηοόνὴ ἴο ἴση, δὰ ᾿]1ο, ἴῃ 
.}.15 ΟὟ 186 σοιϊηϑοῖ5, παι ἀσϑίίηρα ἤθη (Ὁ {πὸ 
οἶος οὐ Μαοββϑίδῆ. ὙΠ ι8 618 οὐυῦ Τ0Γγ4) 1 πιΔῪ 
Ὀδ 881] ἰο Κοαρ πὸ δαθθδι ; 1 δὴ ΟΠ ΠΠΔΙΥ ὁς- 
ὈῸΡΙ Θά ἴῃ ᾿ωραγιίηρ Ὁ] ϑϑηρσθ ἀπά θοηοῆϊβ ἴο ἸΏ6Ώ, 
Ποῖ οσ οὐ τῃ6 δα δι ΟΥ ΔΏΥ οἴπεγ ἀδΥ. 

ἴῃ 8 δ ΠΏ}. ἸΠΔΠΠΟΙ ἰΐ 18 Ἐχρίαϊηοά ὃν Ὅτο- 
48, ΚορΘοδογ, αῃ ἃ Βοβθηΐη., δηά 18. ΠΘΑΓΙΥ [ἢ 58186 
Ὦγ ὙοΙ ἢ, ψῆο γϑιδγκβ (πδύ {π6 ἔοτοο οὗὨἩ τ ἀθίθηςα 
566 15 ἴο {πῚΠ ΟἹ (ἢ]8 ρ'νοῖ, Παηλοῖυ, (Πδ81 “ ας οὐ {ῃ6 
ἘΑΙΠογ (νι πόμ! ΔΏΥ τεΐδγσεησα ἴο ἔῃ δαῦθ (ΠΏ, θη 
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ψΠΟἢ Πὰ γοβίθα ἔγοιῃ ἢ8 ψουκΚ οὐὨἨ ογϑαί! 9) ζο9β 9ῃ 
ἄδην σοηΐεγσείηρ Βοηβῆΐβ οἢ πιθῃ, 50 (ἢ γίβί, 38 θδιῃρ; 
648] ἰο ἷπιὶ δῃὰ οο-οροσγαίϊηρ ὙΣ1 Ὠϊπὶ, 18 ποί πο] 
θουηα ὈΥ δὴν βυσΐ ᾿πδευ!}0η. [δτὴρ6, ΟΜ ΘΥΘΓ, 
οοπορῖνεβ (Παΐ οὖν Τογὰ (88 1.80.4]} ἀϊὰ ποῖ σϑίυγη 
ΔΏΥ ἀἰγοοί ΔΏΒΨΟΙΣ [0 {86 σἤαγρο, θυΐ ἰγοαίθα 10 1 ἢ 
ἘΟΡΙΤΡΙ, 8ἃ8 ΔΙΓοροίθοῦ ἔγνοϊουΒ δηὰ {116 ; τηθδῃ- 
ψὮ]6 ΗΘ ἴδκθα (ἢ8 Τρρογίη! νυ οὗ βμονίηρ ἴΠ6πὶ 
δον, ὈΥ {{|8 σαγρθ, (Π6Υ Βιιδι ΠΥ Ὀοίγαν {Π6 Ὁ 
Ο ἸρΏογδησα ἃῦουξ {86 ἔσιια ἠδίυγα δηᾶ [ηἰθηΐ οὗ 
(6 ϑαῦθαίῃ ; δῃα {Πθῃ, ἑυσηίηρ, (Ποῦ οὐ ᾿ψΘΔΡΟἢ 8 
ὍΡΟΩ {Πα Βοῖνοβ, 8618 [ἢ ἃ βίγτοηρ Πρ (Π6 τπλδ] 166 
δηά ᾿Ιηρταλευιάἀα τ} 1} τ οἷ ΤΠΘΥ ρογβθουίοα {116 ὅοη 
οἵ (σά, ον σο-ορογαίηρ ψίτ Οοἀ [8 Εδίμοσς ἴῃ Ρ6- 
βίον ηρ᾽ Ὁ] βϑ! ηρδ ὕροη ΤΠοτΩ. (ἘΠ ΠΕ} 
ς ΤΠ. Ρᾶββαρα 18 {Π18 Ῥγαρῇγαβοα ὈὉγ εἰδείη. 
“ Μοβο8 ἰῃάἀδοά οοπιτηδηάθα σοϑὲ οὐ (π6 ϑαρθδίῇῃ 
ἭΔΥ, αἴϊοσ {πΠ6 δχδιιρίο οὐ Οοά, ψῇο οὐ {Π6 ϑδανεπίῃ 
ἀδγ τοβϑιβα ἔγοπι 8411 ἢΐϊβ ψόγκβ: θὰ 88 {π6 σαβί οὗ 
Οοὰ 15 ποῖ 8ο ἴο 6 υηδοτγβίοοα 848 ἴο ἱπνοῖνα ἃ 
ἀθηϊαὶ {πᾶ Ηδ ὈΥ 18 ΡῬγονιάθῃοθ συ] δίῃ 411 {πϊηρδ, 
δηά ψοΓΚοίδ 41} 1 41}; 80 ὨθΠΘΓ σδη 10 Ὀ6 ΡΓΟΡΟΓ ἴο 
80 Ιηἰογργοῖ {πὸ γοδέ οὔ (86 δαῦθαῖῃ σψῇϊοῖ 88 σοπι- 
τηδηἀθα [0 πΠΊ6Π, 88 ἴ0 ΒΌρροξδθ ἰῃδί 41} ἰῃϊηρθ, ψτ- 
ουὔΐξ δχοθρίϊοη, ἃτθ ξογθίάάοῃ. Βοίἢ εἰγουπιοϊβίοη 
δηἋἀ 58ΔοΓΙῆς 68 ἃγὰ ρογίοσιηθἀ οὐ {6 δῪαῦραίῃ ; δηὰ 
νδδίοανον 4 Ῥυγορδεέ οοπιπιαηάς, Βα ἴο Ὀ6 ἀοῃθ δνθῃ 
Οὐ {π6 δαῦρδι! : ἢον πιυςΐ τΠΟΓΟ, ἰἤ6η, ναὶ {Π6 
ϑοι οὗ Οσοα ογἀαὶη5." (ὟΝ εἰ8.) 
ΤΙ βοηϊζπηρηὶ οὗ Οοα αἰιυανδ αοξΐηρ, 18 1Πυδέγαίοα 

Ὀγ Οτοί 8, ἔτοιλ δορῇοοϊοϑ, δπὰ Ῥῃϊο Α]]6ρ. Τ. 1. 
Ρ. 44, 20. ταύεται γὰρ οὐδέποτε ποιῶν ὃ θεὸς, ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἴδιον τὸ καίειν πυρὸς, καὶ γχίονος τὸ ψύχειν' 
οὕτω καὶ θεοῦ τὸ ποιεῖν" καὶ πόλυ γε μᾶλλον. Απὰά ἀδ 
ΟΒογυ 15, Ρ. 1δ6δ, 1. ἀνάπαυλαν δὲ οὐ τὴν ἀπραξίαν 
καλώ, ἐπειδὴ φύσει δραστήριον. τὸ τῶν ὅλων αἴτιον, 
οὐδέποτε ἴσχον τοῦ ποιεῖν τὰ κάλλιστα. Βυ ΚΙοΥ 
οἰΐα8 ΡΙοἰϊη. 7, 938. Τί οὖν ποίει τοιοῦτον ὅν ; ̓Επόιησε 
γοῦν, ἐποίησε ϑωὴν, ψυχὰς ἐκ τούτου, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα 
λόγου ἡ νοῦ ἡ ϑωὴς μετέχει. Ὁ δὲ τούτων πηγὴ καὶ 



168 51. 90ΗΝ, (ΒΑΡ. ν, 

χὴ, τίς ἄν εἶποι, ὅπως ἄγαθον καὶ ὅσον ; ̓Αλλὰ τί 
νῦν ποίει; Η καὶ νῦν σώξει ἐκεῖνα, καὶ νόειν ποίει τὰ 
νοσοῦντα, καὶ ϑὴν τὰ ϑῶντα, ἔμπνεον νοῦν, ἔμ, 
δωὴν. Απά [ἢ 8 ΝΕΓῪ ἤἥπθ ρδββδᾶρα οἵ Μᾶσχ. ἵγτ. ἴῃ 
ἢν18 Ὠιββοσίδιιοη οἡ (ἢ6 ΒΌΡΘΓΙΟΥΙΥ οὗ (ἢ6 δοίϊνε ἰο 
{6 σοπίοιηρίαίϊνα 16, Οὐδὲ γὰρ ὁ Ζεὺς σχολὴν 
ἄγει" ἦ γὰρ ἂν ἐπαύσατο καὶ οὐρανὸς περιφερόμενοφ, καὶ 

ἢ τρέφουσα, καὶ ποταμοὶ ῥέοντες, μὴν δεχομένη 
ἄλαττα, καὶ ὧραι ἀμείβουσαι, καὶ Μοῖραι διαλαγχά- 

νουσαι, καὶ Μοῦσαι ᾳδούσαι' ἐπαύσαντο δ᾽ ἄν καὶ αἱ 
ἀνθρώπων ἀρεταὶ, καὶ ϑώων σωτηρίαι, καὶ καρπῶν 
γενέσεις, καὶ τὸ πᾶν τοῦτο αὖθις ἂν περὶ αὐτῷ σφαλ- 
λόμενον συνεχύθη καὶ συνεταράχθη. ᾿Αλλ’ ἡ Διὸς 
πραγματεία ἄτρυτος οὖσα, καὶ διηνεκὴς, καί ἀκοίμητος, 
καὶ μηδέποτε ἀπαγορεύουσα, μηδὲ ἐπαναχωριῦσα τοῦ 
ἑαυτῆς ἔργου, ἀέναον χορηγεῖ τὴν σωτηρίαν τοίς οὖσιν. 

18. πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεὸν. ΓΠΘ δῆβνοσγ οὔ 
ὅο6ϑ0.8, ἔν ἔτοπὶ ἀρρθαβίηρ {π6Ὶγ δῆριν, Θθηγαροι {Πδτὰ 
{π6 τῇογο. ΤΏΡΥ ᾿πιοσρτγείθά Π18 ψογ8 (ο τηθδῃ, (ἢδΐ 
μείηρ {Π6 δοὴ οὗ (σοἀ δῃὰ (6 Μεββίαϊ, ἢ σου]ά, ὃν 
ἠὴδ οιῦη ῬΥΌΡΕΥΡ αμέπογιέψ, ἀἰθρθηβα νι {Π6 οὔβογ- 
νης οὗ ἢ ϑαῦ αῖῃ. Νον [118 ννὰ8 σΟΠΓΑΓΥ͂ (0 {Π|6}Ὁ 
ορΙπΐοη οἵ (Π6 Ῥο 6 Γ ἃηα δυϊποτγιν οὗ {Π6 Μεββίδἢ, 
ὙΠ ἢ ΠΥ πιαιηἰδηδα ἴο Ὀ6 οἷν ἀεοἰοσαέοά, δηὰ ἴῃ 
Αἰ ῖηρ5 δεδοογυϊοπέ, πὰ ᾿ηΐθιοσ ἰο ἰῃδὶ οὗ {{|6 
Ἑαΐπογ. Ηθηςθ ἴἢθὺῪ υπηἀογβίοοα ἢΐπὶ 88 ποΐ οἰδἰ πηηρ; 
ἴο Ὀ6 Μεβϑίδῃ [ἢ {Π6 οοηιπιοη 86η86, θυ ἴῃ ἃ ροομίϊαν 
ἈΠ 50] π|6 οὐδ, Ὁγ ψ ἢ ϊςοἢ ἢ ἀγγοσαϊθα δῃ δι] ΓΙ Υ 
ἱπάοροπάθης οὗὐἠἨ Οοἄὐ, δηῃά (Πογθίογα ἴῃ ἃ οογίδιῃ 
561Π86, γὰδ οημαΐ ἐο ἢ ὶηι.Ἐ 

Ὁ Τῆς ἡ οἷς οὗ ΟἩ ΓΙ θ᾿ 8 708} Πσαίίοη (58γ8 [ἱβηρ6) διερροεοὰ 115 
γμεοιϊίατ λα σιδίϊπιδ δθηβε οὗ δοπ, δηὰ {}||8 βθαπηϑ ἴο δὲ ᾿π!ιογθηῖ πῃ 
ἴδιον, ψῃ]οἢ ατοίϊ 8 στρ ΠΓΠΥ υπαάεγβίδη 8 ἃ5 ἀσποιΐηρ {παῖ ΟΠ γί. 18 
ενιρλαίϊοαἰῳ 16 δοη, δπὰ ποῖ ἴῃ ἴΠ6 βεῆβα ἴῃ ἢ ϊο ἢ 41} {Π6 765 ἴῃ 
Βαηογαὶ ννοα 80ὸπ8 Οὗ αοα, Τῆϊθ 18 4150 16 ορϊηἷοῃ οὐὗἩἨ ΟδηρΡεὶ!, 
ΠΟ ΘΧΟΟΠΘΠΕΪΥ ἰΓΔΠ8].ῖε8 “’ σΑ]]ηρ αὐαὰ ρεσμίἑατίψ 8 Εαίπογ," 
ὙΠ ἢ νουβίοη ἢ ̓ υ9{1869 δηὰ {ΠΠυ5ἴταἴ68 ἴῃ [86 ξο] οννΐπρ; αὐΐα ποῖο. 

“Τῇαῖ ἴΠ6 σογηηοη ἰγαηϑ]αίοη, ἠ᾽ῇθ αΐλευ, 18 ᾿ιη ρα γ ες ν ἐχ- 
ῬΥΓοββοί, 15 πηδηεϑί. ΕῸΓ πονν σου] 1086 τηθη δαῪ {παῖ 765ι15, ὈΥ̓ 
ΤΠ τρ; αυά 18 ἔλί εν, τπιδάς ἢν πιβοὶ ἢ ἐαιαὶ νυν Οὐ, τνῆοη πεν 
"Δ46 πὸ βοῦυρῖο {Πδιηϑοῖνεθ ἰὼ ς4}} ἀοὰ (πΠοὶν ἔδι πον (οἰ. 8, 41.)}» 
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19: οὐ δύναται ὃ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδὲν, ἐὰν 
μὲ βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα --- ποιεῖ. ΤῸ {ἢ 18 
Ογμϊηδίίοη οὗ (ἢ6 96), {0680}8 80 ΒΏΒΘΨΟΙΒ, 88 ἰο 
Θχρ δίῃ πογα ΠΥ δηα Ὄχρ] ον ψῆδῇ μα Ππδα Ὀοίοτο 
βαὶϊ, νῸῚ. 17. Ηδ β8ονβ {πδηὶ (δι 80 ἔδγ ἴγοιι. 
τηδκίηρ ΠΙΠ]861 ἴῃ 411 τοβρθοίβ οφμαὶ στὰ Οοα, ᾽Θ 
Ρτοίδεβοβϑ (Πδῦ 6 ἰ8 δοϊηρ ἢοΐ ὈΥῪ ἢὶ8 ΟὟ 2» 7ῸΡΘ" 
Δαϊοτγιν, Ὀυΐ γΓεΐδτϑ (ἢ 6 νοΐ συδέθηι οὗὨἨ δοί!οη ἴο 
{π6 ψ1}} ἀπά ρίδαβυγα οὗ 8 Εδίῃογ, δῃηά {ῃογοΐοσγοα,. 
ουρ!ς ποῖ ἴο 6 δοσιβεά οὗ Ὀἰαθρθθγ. (Κυϊη.). 
ὙγΒοίδοῦ {Π18 Ψυϑι1Ποδί!οη, σοηίδι θα ἴῃ νοσ. 10---27. 
νν 88 τη846 δὶ {ἢ 8816 {1π|6 ΨΠ 1Π6 ργΘσοήϊηρ,, ΟΥ̓ 8. 
[ππ||6 ἴον 1, Ταπηρα {108 18 4 ροϊῃΐ οἵ ἢῸ δᾶϑῪ 
ἀοἰδτιηδίιοη. ὙΠΟ ἃγθ (84γ8 Ἐοβθηπ).) ἱνὸ 
Ῥτοροϑι(οη8 ἴῃ {Π18 νοῦβα, ψ ἢ] οἷ 6 Ρυΐ δυϑο] υ(6}γ. 
βονν {Π6 56η86 (0 μ6 88 ἴο] οὐ. ““Νοιῃίηρ᾽ 15 ὑπήογ- 
(ἀκοὴ ὈΥ πη ψ]!οὰς [Π6 σοπμπμδηα οἵ ἰἢ6 Εαϊπὸν. 
ΑΙ! {πϊπρ8 ἀγα ππάθγίδκϑῃ ὈΥ πὴ δἱ {π6 οὐϊηπηδηὰ οὗ 
(6 ἜΔΙΠον.᾽ Ὑγ οἰϑίοιη οἰΐθϑ Βογθβϑομ}), ΕΗ. 71. 1. 
Θυϊςοαι!ὰ 65 ἐδοΐαγαβ οϑὲ θη ροσα ἐπΐυΓΟ, δηΐα 
ἴδοι ῬῸΓ ᾿υβίοβ; 10 Ποὺ 5660}}1}0 νιν!ῆςσαϊ τποτγίιο8, 
Ἐ]148 νἱνιῆσαν!ῦ τηοτίιο08; σομίροῖ ρἱυν!α5, - ΕΠ 185 
σομραϊς ῥ᾽ ανίαϑ ; Ῥεπβάϊο!ς ρᾶγνο, ΕἸϊα8᾽ Ῥαποάϊχις 
Ρᾶγνο ; Υυἱνηῆοδῦ πηογίιι08, Ε1148 νἱνΙῆοαν! πιογίιιο8 ;. 
νἰβϑι ἰδὲ βίθγ θ5, Ε1Δ8 νἱϑιίαν δίθγι 68; ὑθηραϊοι. 
᾿Ἰηοάϊσο, Ε]1485 θηραιϊχιξς τηοάϊοο ; δίηάτυπὶ ἀυΐςα 
τοάάιῖ, 11}148 ἀπιάγατ ἄυϊοα γα; ἀπά ἀι]ς 6 
το άϊη ρὸῦ διηδγιη, 188 διηϑγιιπὶ ἀυΐςα σγϑάαια! 
ῬΘΥ ΔΠΊΔΓΙΠ1. 

δηὰ γεὶ σψουϊὰ πᾶνε ἱπουρςϊ ἰἰ ΥΟΥΥ͂. ἱπ)υγουβ ἰῃ ΔΩΥ͂ Π)84Πη ἰο 
ἴηξεγ ἰπαΐ {παν της (Πδιϑεῖνεϑ δαυλὶ] νυν Οὐά ὲ Τἤδτε τηυβὶ 
{πεγεΐου 6 ΠΟΓα βοπη)ειῃΐηρ; ρεομίϊαν αηὰ ἐπετρεῖϊς ἴῃ ἰἢ 6 ψογὰ ἴδιος. 
ΤῊΘ Θχργοβϑίοη ἴῃ τηοϑῖ ΓΑΠΊ ΠΆΓ 86 νου Ἱὰ ἤανο ὈΘΘ ἢ πατέρα ἑαυτοῦ. 
Απά τπουρ 1 δγὴ ἔλγ ἔγοπι ϑαγίηρ {παῖ ἴΠ6 γα ΔΓ ποῖ ΒΥ Ο8568 π᾿ 
ἀνθ ἢ ΟἸἸΠΟΓ ἜΧΡΓΟβΒΊΟἢ ΔῪ ὃὈ6 υβεὰ ἱπά γεν, ἴΠ6γῈ ἃγὰ βοιηὲ ἴῃ 
νυ ΒΟ ἴδιος 18 ΙΏΟΓΘ ΘΙ ρΠδίῖοα], δηὰ οἰδογὰ ἴῃ ννὨΐοὶι ἃ ννου]ὰ ποῖ 
6 ϑιγίογ ργορεῦ. ΒεΖβ᾽ 8 Ὄχρδηδίΐίοη οὗ {86 νογή ἰδ υϑιῦ 78; 
διιμηι,) Ἰδιον, Ἰὰ 6ϑἴ 5101 ργορτίμπλ δα ρεου]ίαγοηι. ἴῃ {Πὶ8 νίενν {Π6 
πηγροτῖ οΓ 16 ννοσιὶ ͵8, (αἱ ἀοὰ 15 βαέδεγ ἰο ᾿ἶπι ἱπ α 8δέπδὲ ὐδετεὶπ 
ἣς ἰς [αίιεν ἰο πο οὐδιεγ. ῖ 
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᾿ δοθι8 ῬΓΟΙ͂65868 ἰδῇ ἢ15 ΨΠΟΙΘ βυβίθῃι οὗ δοίϊοῃ ἰ5 
ἐογτηοὰ πεν τ Ἔχϑιρὶθ, δηὰ 1η 81:86 θησα ἴο [ἢ 6 
Ψ}}} οὗ (ἀὐοά, δηα (παὶ 6 οδῃ ἀο ποίπίηρ οὗ Πὶβ8 ονῃ 
Ψ. ὍΤὨ15 ϑοηθπιοπίὶ (τεροδίθα ἰη νογ. 80.) 15 πίογα 
οἰδαυϊν υπίοϊάοθὰ ἱπὰ (6 [οἰονίηρ νϑγβθβ.0 Ὑπὸ 
το16 ΡΒ ΓΑΘΘΟΪΟΡῪ δηα 581γ]6 οἵ ἀγρυϊησηΐ 18 ρορωΐαγ, 
δηά ἰπογοΐογα ἴἢ6 ψογάβ σηυϑὲ ποῖ Ὀ6 ἴοο τοἢ 
ρῥταοβϑοὰ. Τδ6 σοσιρασγίβοῃ 15 ἄγάψῃ ἴσοι δῇ ογά ον 
δΔηἀ οροαάϊοθῃς 80η, ψῇο δἰξθηι νοὶ οὔβογνοβ {Π6 
Δοίίοἢ8 οἵα ψογίῃγυ δίδογ, δῃά ρεγίογῃιβ ποίῃιηρ Βυΐ 
δι ἢ ΚΩΟῊῪΒ 18 ΘΠΓΓΟΙΥ δοσοιιπηοάείοα ἴο (δα 
Ρἶδῃβ ρυγϑυοα ὈΥ 8 Βδίῃογ. 

Οὐ δύναται, 1. 6. ἐξ τυομϊά δὲ ἱποοπστομδ. Τἤυβ 
Οτοί5 οχρίδί 5, αἰοηιϊδείμεηι 68ὲ αὖ {ἰο, π 
ἐά ἐρδὲ ἐπ πιομέονε υϑηδ. Ἰῃ ΟἾΠΟΓ Ῥαεδαβεῦ, οὐ δύναται 
ἢδ58 [ἢ]15 βἰρῃιῆἼοδίίοη ΟΥ̓ νογαἱ ἐπιροδειδιἐέψ ; ἃ5 10 1 
Φοθη, 8, θΘ. 12, 89. ἴῃ (6 νογάβ8 πάντα δείκνυσιν 
αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, ἰἴΓῈ 18. ἃ σοιῃρᾶγίδοη ἄγαν 
ἔτοιῃ ἃ ψογίῃν ἔδῖπογ ἢ ο ἰονθ8 8ῃ ογάθυΥ δηά ἀυ- 
[Ὁ] 8οῃ, δίηονβ ὅο ἢϊπὶ ἢ18 μ]δῃ οὗ δοζίοῃ, δηὰ μιυϊῖβ ιἴ 
ἰη ἢ18 ρονγογ ἴο ἀο ἱκον86. ὙΠαὲ πο] 8 ροοά οὔξ 
Βυπηδη ρᾶγοηΐ, 9068115 ἰΓΔΏΒδ.Β ἰὴ ἴῃ6 πηοϑί σοι ρ]οΐα 
86η86. [0 ὨΙΠΠ861} δη (Π6 εἰῖγ. ΦΔεικνύω ποί ΟΠΪΥ 
ΒΙρη]ῆθ5 (0 δἤοιο οὐ ἐεαοῖι, Ὀυ ἢ 48 4150 βοιηθίϊπλ68 [ἢ 6 
δαάϊιοηδὶ βἰρηϊβοείίοη οὗ “ ἐπιρμἶδο ἐο αοέϊοη, ἀπ [Π6 
πηρϑτγίηρ (ἢ δου γ οὗ ἀοἰπρ' ψἢδὶ μ88 Ὀθθη βδῆονῃ: 
Δα (δι 16 ψοτγά 15 ἦδθζο ϑοά ἴῃ (ἢ18 8686, 16 Οἶθδῦ 
ἴτοτὰ 1Ἃῃ6 ορροβίῖϊα ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ποιεῖν. (Κυϊη.) Απά 
αἰϑ8ο οἵἴοὺ ῬΑ ΒΒΆρ68; 88 8. 14.,, 10. 8, 48. 192, 40. 
864. οααειαρα 18 οὗ ορίπϊοη πὶ ἰΐ γϑίδβ, ἴῃ ἃ 
ὨΙσΏΟΙ 8β6η86, (0 (6 διρ]6α δηά σοι ργθῃθηβινο 
Κηπον!δάρα ψῃῖομ (ἢ6 δοη ἢδ8 οὗ {π6 ψῃοὶα ἴδῃ οὗ 
{(Π6 ΕΔ ΠΟΥ 8 σουης1]5, ἴῃ 4}} {Π61Ὁ τηὰίια] τοϊ δι ἢ 5 
Δα ἀοροπάδηοίοϑ; ἡ βογθαβ, ἐμ6 Ῥγορμθίβ δῃὰ {μ6 
Αροϑβίϊβ ίοο, πδά, ἰῇ σοιραγίβοη οὗ {π|8, θυ: νεγῪ 
[164 Δηα οοηίγεοϊεα νίοννϑ.Ό (ΟὐΟΏρδσα 15. 11, 10. 

20. καὶ μείϑονα τούτων --- ἵνα ὑμεῖς θαυμάϑητε. ΤὮΘ 
5686 ΓΊΔῪ [6 {118 ἜΧΡΓΟΒβΘα : “Ἧς ν}}}] διιῃοῦΖθ 
Δ η ΘΔ ]6 Ὠίηι [0 ρογίογηι σγθαΐου ψοσκβ {Ππ8ῃ δοἢ 
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ἃ τηϊγαοΐα 55 ἴπ6 πὲ γοο εἶἷγὺ ποκα, δὰ δυο 845 
ΤΑΥ͂ 06 1 γ οχοῖία γουγ βαἀπηναίίοη, ἀπά ἱπάπιςα γΟῸΓ 
Ἰεϊ οὐ αι ΟδιρὈοὶ γε ογς, “τολιοΐ, εὐὐΐξ αδἰοπί σ᾽ γου;" 
ἃ γξῆρκυ (δου ΐα δηὰ ἐὐλπι μεθα, 

41. ὥσπερ γὰρ ὃ πατὴρ ἐγείρει τοῦ ἃς καὶ 
ϑιωωοποιεῖ, δ δίος, ϑωοιοιεῖ, τ 8. - ἐλο Σαμον οὐμ 
γερέογε ἐδδ ἰοὸ ἐλ ἰοαά, Σοὸ αἶδο σα ἐδδ ϑοη τοξέογο 
ἐϊζο ἐο τοἦφηι ἦἀθ εὐ λ νεῖὈπΒ δοίίνο, δ οἴὔβδῃ ἰοὸ ὃς 
ἸὨτογρτοῦθιὶ ροέεηέταϊἶῳ ς δορὰ {πὶ (ΠδῪ ταυδὲ δα 80 
ἰδ Κϑῆ ἴῃ τῆ Ῥγοβθῃς ῬΒ5δΑ 96, 15 ὨΪαίη σοῦ [6 σοη- 
ἰαχί. ΣῸΣ 9688 τηθδῆβ ὸ ΒῃΟΥ (ἢδί 6 ἢΔ8 Ἄχεαΐ 
»οιθεῦ τῆ ἰἢ6 ἘΆΙΠΟΓ {νογ. 19.), δηα δα 1 πδἰγαΐθ8 
18, ὈΥ ΒΟΙΏΒ ΘΧβΡ 165 ΟΥ̓ εὐλαΐ ἀπά οἵἉ ποτ Β6 ἢ)85 
τεοεϊνθα ἔγοῃ (8 Καϊμογ [6 ρονοῦ οὗἁ ρογίοσγιηίῃρ,. 
(Βοβδθῆπ.) Ὅθοθαβ δα ἀσίδιϊβ ἴποϑα πΌγκΒ Ἰυδὶ 
δανογίοα ἴο, ῃϊοἢ γα δυο 85 {πΠ6 6 }}8 υϑυδ}}γ 
δἰἰγθυϊθα4 ἰο {86 Μεβείδῃ, πβινοῖν (86 γοβυβολδιοη 
οὗ τῆς ἀσαῇ,"" ἀπ 6 ΒΟ] ἀἸηρ οὐ υαρηιθηϊ ονοῦ Ροίὰ 
4υἷοκΚ δπὰ ἐἀοαὰ ; δηὰ ἢδς ργοίΐίθδϑοβ (πὶ ἢ6 [88 
τϑοοὶνεα [6 ροννγοσ οὗ ρογίογπγηρ ἰπθβθ σοσκ8 ἴγοῦι 
Οαοά. Ἀγμαδῖ 19, ΠΟΘνΟῚΣ, ἤογα 881: οἵ τῆ γϑϑιιβοῖί- 
τἴοὴ οὔ τῆς ἀοδά ὃν Ογίβε, 18 ΕΥ̓͂ ΤΊΏΔΩΥ Ταοθηΐ σΟΠ- 
τηδηϊδίογ τηϊογργοῖθα, ποῖ ἴῃ 4 ράψοισαί, Ὀυΐ ἴῃ ἃ 
γιογαΐ 86η86, ΟΥ̓ (π6 γεζογηιαίξίον οὗ {6 πα τάσα 
ΒΥ Οσμγθὶ. δ8ὺὸ (άδε, Ἐοκογηθθῶ, δοδιυϑίεγ, Ηδηι- 
Β6Τ, Αὐπηοη, δη Ῥϑαϊυ8. Βυΐ ἴῃ Πγροίμοβὶ8 [5 
θδϑδὴ οἰαδογαίεϊν στοξιϊεὰ ὈὉν ΥΥ οἱἔ, Κυϊηοοὶ, ϑοδιοίί, 
δίογγ, Ορυϑο. ᾿Γ. 8. Ρῥ. 148. δηἃ ΕἸαῖὶ ὅγωρ. σψῆο 
ἢδανθ ϑῆοψνῃ, {π8ὲ δοσογάϊηρ' [0 ἢ ἰδτνβ οἵ σγδηγδίῖ- 
ὡδὶ δηᾶ ιἰδίογι 81 ἱῃιοσργοίποη, ἰἢ86 Ῥαββϑαρθ σδῇ 
οηΐγ "6 υππεγβίοοά οὗ ἐπε γεσμδοϊἑαξίοη οΥ ἐδ ἀραά, 
ἴῃ 118 »Υὺ) 67) 8686. [868 ΠΟΤΘΆΒΟΠ, ΠΟΨΘΨΘΙ, ὙΜὮΥ 
ψ8 53ῃου]ὰ ῃοὶ δάποηι δοέ [ἢ6 Ῥἢγβίσαὶ (ΟΣ παίϊοῃδ]), 
Δη4 4180 δ τηοτγὰὶ] (1. 8. πη υϑιῖςα]), 5686 : δ ᾿ϑαϑί, 
{ῃ18 ἸδιδΓ β6θηιβ ἰο δ6 {π6 ργεάοηιϊπαξη δ᾽ Β61.86 ἰὴ (ἢ 6 
ψ6ΓΒ868 ρα ϊδίοϊν Μοξοιυϊηξ. 

ΠΝ Ἐχυοίγὰ οἱ ἑηϊοηΐαιδ τηοεΐοῃη, αυἱ τπιογίυοὐ ΣΕδιϑο ΔγῈ Ρμοίσϑί. 
(ν εἴ5.) ὶ 
- στ] Ἵδηροῖ ὕπί ποίϊος ἃ ργοΐουπα αῃὰ δαρδοίουβ γετηδΓὶς τηϑ] 6 
ὕὑγ Ἐπιμγυλίαο, νυ ἰοῖϊ ἀρρὶϊο9 ἰο [6 ννμο16 οὗ (8 ἀϊδοουγοα οἵ 
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4ῷ, 7650} ΠΟῪ Ῥτγοςθοᾶβ ὈΥ͂ δποίπογ Ὄχϑρ]6, ἴο ᾿ 
ΜΠυδίταῖ σαὶ 6 δά 588ἰἀ 1ἢ νϑγ. 40. οὐδὲ γὰρ ὁ 
πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ 
υἱῷ, {π6 ἱπιροτγί οὗ νῃ]ςοἢ, 15 (Π18: ““ΝΕΙΠΟΓ ψ1}} (ἢ 6 
ἘλΙΠοῦ 7.6. ἀπ πηδη, θυ [Π6 ψἢοΪς οἵ (Πδἱ }ια1οἰα] 
οὔοο ἢδ6 Ψ|1]} σοπηπξ ἴο {π6 ϑοη." ΤΠ βυρ]θοΐ 18, 
Ρἰδἴη]ν, οὗ {π4ἰ δοϊδιηη Ἰυάσηιοηϊς ὙΠϊςἢ 18 (0 ΤΌΠΟΥ, 
[Π6 γϑβυγγθοοίοη οὔ ἀδδά. Υεἰ 6 σοιππηδηίδίοῦϑ. 
7.81 Ὀοΐοτε τῃθηϊοηοά, 48 (άογ, Ἐοκογιηδῃ, ὅτζο. 
ἀθὴν (παΐ «688 ΠΟΓΘ βΒρθᾶκβ οὗ ἰῃ6 ρσερογαὶ γυαρ- 
ηθηΐ. ΤΠοΥ τηδιηίδιη {πὲ [ἢ5 15 ἰοὸ 6 υπάογβίοοά 
οὔ {Π6 ρονογ οὗ Ὁ γιβί, ἰο ἀβθοιθ ψῆο βῃοιά, οὐ ψῇο 
ἈΠου ἃ ποί, θ6 ἀμ γ ἢ Υ οὗ τοοθρίίοῃ ᾿ηἴο ἢ15 Κίηρ- 
ἀοπΊ, δηἃ ρδγοιραοη ἴῃ ἢΪ8 Ὀεπεϑῆϊβ. Βυΐ (6 
σοΙ 00 1 ΘΓΡγοίδιοη 18 δι ΓΟ ΡΥ δυρρογίοα ὈΥ {Π6.- 
Β00Ρ6 οὗ (Π6 ψ ἢοΪ8 ΡΆ888ρ68. 

28. ἵνα πάντες --- πατέρα. Υ Παϊ Κιπά οὗ ΒοπουΓ 8. 
ἤοΓα πγοδηΐ, ΡΑἴη]γ ΔΡΡΘδγβ ἔγοπι {Π6 ψογάβ τὸν λόγον 
ἀκούων, πὰ πιστεύων τῷ πέμψαντι, ὩΔΙΠΘΙΥ ἰο δαιηϊῖ 
Πῖηι 88 {[Π6 Μρβϑίδῃ, Μοββθηρσοῦ οὔ Οοά,. δηα [Ιηΐογ- 
Ρτοίογ οὗ Ηἰ5 νψ1}}, ἀπά σοῃβθα 6 ΠΕ} ἰο γιοἰὰ δββοηΐ 
(6 1ῃ6 ἀοοίγη68 σοπηπιαπάρα ὈΥ [}1π| 'ῃ 1Π6 ἢδηγ6 δηᾷ 
δί [ῃ6 σομῃηηδηά οὗ (ὐοά, δηά τϑηάογ ορβάϊθησθ ἴο 
811} 1η6 πλογαὶ 1] ηο!]0ἢ5 οὗ 18 ΓΟ] ΡΊΟΗ. 

24. ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων, καὶ πιστεύων τῷ πέμ- 
Ψψαντί με. [ἰ πιυϑὲ 6 ορβογνϑρά, ἰῃδὲ ὃ λόγος τοῦ 
Χριστοῦ, 5]ρη1ῆε5 {πΠ6 ἀοςίγηδ οὗἨ (Ἰγίβί, δηςὶ ἀκούειν, 
Κα {πΠ6 Ηοὺ. »ΏΌ, ἤοσα ἀθηοίββ ἐο οὗδθψ. 11 18 ποῖ 
ΠονονοῚ ἃ ποτ Ηοῦταϊβηλ, θ᾽ ΟσσΌ ΓΒ 1π (ἢ6 στοαί 
ῬΠ]ΟΘορἤΘγ8, ἔγοαμ ΠΟΩὶ ΘΧϑΏρ]65 ἃΓ6 σίνθῃ ΟΥ̓ 

ΕΟ γῖϑῖ, δηὰ ννῃ! οἷ 1 νου γεοοιητηθηὰ ἰο {πε βοσίοιιϑ σοῃϑιθγαιΐοπ 
Οὗ {Πα ϑοοίπίαπε Οὗ Ογ ἄγ. Συγκαταβαίνει τῇ ἀσθενείᾳ τῆς δια- 
γνοίας αὑτῶν, καὶ ταπεινὰ φθέγγεται κατ᾽ οἰκονομίαν, ἵνα εὐπαράδεκτοε 
αὐτοῖς γένηται" εἶτα πάλιν ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ τὸν λόγον ἀπάγει, καὶ 
αὖθις ἐπὶ τὰ ταπεινὰ τοῦτον κατάγει καὶ παλιν ἐπὶ τὸ ὑψηλότερον, 
καὶ αὖθις ἐπὶ τὸ ταπεινότερον᾽ καὶ οὕτω δι’ ὑψηλῶν ὁμοῦ καὶ ταπεινῶν 
ῥημάτων, τῶν μὲν ἰσότητα ἐμφαινόντων, τῶν δὲ ἐλάττωσιν ἐμφαί: 
ψειν δοκούντων, ὑφαίνει τὸν λογὸν αὑτοῦ, καὶ οἰκόνομει τοῦτον ἐν 
κρίσει, ὥστε τοὺς μὲν ὀξυτέρους τὴν διάνοιαν καὶ εὐγνώμονας, ἀπὸ 
τῶν ὑφηλῶν, καὶ περὶ τῶν ταπεινῶν τὴν προσήκουσαν ἔννοιαν λαμβά- 
νειν" τοὺς δὲ ἀμβλυτέρους καὶ ἀγνώμονας, ἀπὸ τῶν ταπεινῶν πάρα- 
μυθεῖσθαι, καὶ ὡς περὶ ἀνθρῶπον ταῦτα νοοῦντας, μὴ ταράττεσθαι. 
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Ταρθ. Εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, 18 (48 ὈΠγνϑοβίοπι. 
ἱπίογργείβ,) δαυϊναϊθης ἴο οὐ κολάδεται. [Ι͂η {Π}18 
νίαν, ᾿ εἰβίθίη οεἰΐ68 Πϑιηοβίῃ. εἰς κρίσιν ἐλθεῖν" δῃά 
Αμπέβοὶ. 4, 292, 17. ΤΠοΓα 18 {Π18 4 ΠἘἔδγθηςσθ, ἤοννονοσ : 
{πᾶὶ ἴῃ ἐλοδθ ραβϑβᾶρθβ, 1ἴ ἸΏΘΓΟΙΥ 8᾽ρη1ῆ685 ““ἴ0 δ6 
Ὀγουρδί ἰο ἐγῖδὶ," ΟΥ, ἃ8 6 8βᾶύ, ἐῊ οοῆὶθ Ἰηίο οομγέ ; 
ἄσγο τι ἀδῃοίοθβ ἴο θ6 σοῃάοιηηρα δηα ρυηϊβηθα. Τὴ 
Ρταβϑηίΐ ἔρχεται, 18 ἔον {πὸ πΐαγα ἐλεύσεται, ἴο ᾿πἀἸοαία 
8η εἴεοϊ αἰγθδαν ἀφίθγιηϊηθα. Κυϊηοοὶ σοπμῆηθβ (ἢ 6 
86η86 [0 ἀδδίῃ δηά γυάριηθηί, [ἢ ἃ ϑῖγοῖ βθη86: 4. ἃ. 
“δ ν1}] οὐΐαϊη νοῦ αϑίηρ ΠΑρΡΊΏ 688, δηἃ ψ1}} ποί 
[411 υαηᾶοῦ ἴΠ 086 ἤοανΥ ΡυηΙΒῃπιθηΐβ ἰο ψῇσἢ [Π6 
ψΊΟΚοα Μ111, δ {π6 ἀδγ οὐ Ἰυάριπηοηΐ, θ6 σοπάἀδηηπαά; 
δυΐ 1} ἔτοπι ἀθδίἢ ρ885 1πιοα δῖον ἴο (6 ἐδ! ΟΥ̓ 
ἴο θ6 οχρϑοίβα δῆϊεοσ ἀθϑίῃ : "" 186 ρῥτοίογια μεταβέ- 
βηκε, μανίηρ [Π6 ἔοσοα οὗ ἃ ιΐιισθ Βυΐ {818 566Π)8 
βϑοιποναΐ Ὠαγϑῇ, δῃά 1 τηδί τη ηΐδιη (ἢδύ [6 πιογαΐ 
56η86 οὗ (6 ἰθΓπΠ5 18 δί ἰϑαϑὲ ἰο θ6 ἱποίμαα, “Γἢι}8, 
Ἰδοάατγι! ἄρα [5 ἀου ει! οὗἁἨἍ ψῃοῖθοσ 10 “(πΊΑῪ ποῖ τοίεγ 
ἴο (ἢ6.. οοπυθγϑίοη. οὗ 8: πΠηθγ8 ὈῪῚ ΕἾ ΓΙ51 5. τη Ἰη βίγυ, 

, Ταῖθογ {Π8η {Π6 γεϑεγγοοέϊοη οἵ ἃ ἴεν ὈὉῪῚ ἢ18 πγασι- 
ἔοιιϑ ροισον." Τὶ 18 ψ6}} Κηονη (88 γ8 .6,) {Π8{ ΒΙΠΏΘΙ8 
ΔΓ οἴϊθη τοργθϑθηΐθα ἴῃ δοσιρίυγε 85 ἀδαά. (Μαῖι. 8, 
22. Ἐρῆ. 2, 1. δ, 14. 1 Τίη). ὅ, 6. ἀῃὰ ΨψΦιυ46, ναγβθ 
12.) ἴῃ {Π|8 νον ἢ6 ἜΧχοθ ΘΠΕΥ ῥδγαρ 4865, “ Τ|1Θ 
Β6Ά80η σοιηθρί), 8η4 185 ΟΝ ]Ἰυ8ὲ α Ππαηΐ, ψῇθη (Π6 

.- (6864 514} ϑἂγ (ἢ6 νοὶσθ οἵ {1η6 δοηῃ οὗ αοά, 8δῃηὰ 
Π6Ὺ (ἢδὺ ὮΘΑΓ 10 5841} ἱπητηθαϊδίοὶυ ᾿νε; [ῸΓ ψΜΒη 
(686 ἔδνν τῃοηί 5. ἰΠ6 ΓΘ 5|4}} ΡῈ ϑοηιθ ἀδαά. δοαϊε8 
Γαϊβο ἰο ΠΠἴ θῪ {Π6 ψογὰ οὗ [18 ρονοσ, (566 Μαγκ δ, 
41. ΚΕ 7,14. Ψοη 11, 48. οοπηραγοά νι] Μαίι. 
27, δῷ δῃὰ δὅ8.) δῃᾷ πιαπν.δομές {παὶ ἀγα ἀδδά ἴῃ βίη, 
ὅπ: 15 ρτᾶσθ, Ὀ6 φυϊοκοηθα δηά τηδ6 Βρ᾽ Γι  τ18}}Υ 
Αἰνα.". τ τι 
- 9θὈ---.φ,ΖΣδ΄7. ἔχει ϑωὴν ἐν ἑαυτώ, ““ αι [(ἢ6 ρονοσ οὗ 
σοῃΐοσγηρ Τῆς, ῖ8. (ηΠ6 ἰουπίδϊη δηα δυίϊοῦ οὗ ἰ{.᾽ 
Τῶι5 ΕΠ γπλῖ85 ΕΧΡΓΟΒ865 1 ὈΥ πηγάξει. ΒΥ κρίσιν 
ποιεῖν 15 Τηρδηΐ ἔο 616) 86 γμάσπιοπέ. ἘΧΑΙΙΡΙ65. οὗ 
{18 )ογηιμέα ἅγτὸ ργοάπσοά ὉΥ ὕγειδίοίη, ΒΑρΡἢΕΪ, δπὰ 
Κγρκθ. Τ]ια νοσζὰ ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστι 18, ὈῪ {86 
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γτίδς νϑγβϑίοῃ, Οἢγγβοβδίομῃ, Ευγπ5, ΤΙ ΠΘΟΡἢγΥ- 
Ἰδοῦ, δοῦυΖ, δηὰ Ρδυϊυβ, Ἰοϊαοα τ 1Π6 Ργθοραϊη 
πογά9. Βιυι ἢ ηΚ, ψ 1} Κυΐπορὶ, δι [ἢ!8 15 ΠδΓΒ 
δηἃ δοπογγοηΐς το (ἢ6 δἰ προ οὐὁὨ ἀϊοϊίοη οἤάγδο- 
τεγιβ|ς οὗ οὖν Ενδηρο ϑί, δπά (ορϑίμον υἱ τ ἢἷπι,}) ἢ 
ϑαη} 6866 ᾿π [ἢ6 σομηπηοη τηοάθ οἵ σοηϑίγυσίίοη, ὙὨΙΠἢ 
18 Βιρρογίεα ὈΥ Οτγίζθη, Νοῦηυβ, Δυριϑίίη, δηὰ 
Οἴμοῖβ. ΤὭοβο, μβονονοῦ, ΜὴΟ δάορί {Ππ|8 Ἰδίίογ 
τοί Ποά, γα Ὡοΐ ἀρταθα οὔ ἴΠ6 δχδοῖ β6η86 οὗ (ἢ8 
ΜΟΓαΒ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὨϊΟἢ ἃΓ6 ὈΥ ἸΏΔηΥ (ΔΚΘΩ ἴα 
ἀδηοίθ μια, δῃὰ ὅτι ἰὴ [Π6 βεῆβε οὗ αἰδδουπὴ οἵ ἐπ- 
αδηιιος αϑ, [ἴῸΓ καθότι, 70 Υ. ὃ8ο Β6Ζα, δο;ημά, 
(485, Μιοἢ86115, Μασγκδηά, ὟΥ οἰβίοϊη, ϑομοαϊίσοη, 
ϑομοίίοη, Οδρθο}}, ΕἸδίς, δηὰ οὐμοσβ. “(σοα (88γ8 
᾽ εἰ5.) δρροϊῃηϊδβ 88 Ἰυἄρθ, οὔδ οἵ {6 λωπιαη γασο, νιὶΐο 
Πιδ(ἢ δ [δ] ηρ οὗ Ὠυιπιᾶη Ὠδίυγο, δη ἃ νγὰ5 ἢ 5861 1ἢ 
4}1 ροϊηΐβ ἰδιηρίοα Ι{Κὸ 48 να ᾶγϑ. (Ηδθῦσ. 4, 15 ὃς 
16. Ὠδη. 7, 18,14, 426.) ““Ας ΟὨγῖδὲ (8878 δϑομοβίί-: 
6) 18 ἴο 18 8ῃ ἱπίθγοθβθϑοσ. ψῆο, ἱπουρῇ οὗ αἰνίπα 
ὨδίιΓθ, Π88 ἀοΙσηθά ἴο ἴδ κα Ὁροη Πἰπι86} (Π6 1ηἤγτη!- 
(168 οὗ [ῃ6 ἤδβι, δῃ!ὰ τυ 5Ε}Υ ᾿Ἰηζογοθάθ [Ὸσ ὺ5 νι π 
(ὐοά, θεοδυβα ἰδ ραγίοοκ ἢ υ5 οὗἩ [Π6 βαῖπα ἴδε] - 
ἴηρβ8 (Ηδῦτ. 4, 16) ; 80 ΙΏΔΥ Π6 }5}}}7 σοπάθηῃῃ (Π8 
ψ]οκοά, (ΔΟΓΘΌΥ δὲ ομοα ἰδ κίηρ ἴτοῖὰ (ἢ 411 ροννοῦ 
οἵ ὀχουβθ. Εογ ἤδη {ΠΘῪ ψου]α ῥ᾽ 644 (6 ᾿ΙηἤΓΠΆΠΥ 
οὔτ ἤσο8.), ΟἸγῖβέ ν}}}} δῆβοσ, 1 ἰοο ψ88 νεαῆ, πὰ 
{πογοΐοσθ Κῆον (ἢ6 ᾿πῆγγ οὗ γουγ ἤδβϑῃ; μυΐ ἢ 
Κηον δἱ (6 βδὴθ πη6, {π4| ὈΥ τεβιβιϊηρ ἴδδὲ 1π- 
ΠΥ, 10 ΤΏΔΥ, ΘΒρΡΘΟΙ ἢ γ πιὰ (η6 αἱά οἵ αϊνὶῃθ 
ταςα, ΡῈ ψιΠδίοοα." 

ΟδρὈ61] αἰ8ο γθῆθγβ α ϑοη οΓΓ᾽ πιαη, [Ὁ] ον ηρ κ86 
Θχδαπρὶα οὗ Ὠ)ἱοάδβε, 1.6 ΟἸοσο, ἅς. “ὙἼΠ6 ρἤγα86 
ΒΔΥΒ ἢ6,} ΟΟΟΌΓΒ 1 (ἢ6 Β816 586Π86 ἴῃ 2 8ῃ. 7, 18, δὰ 
αν. 1, 18. δηά οιρίί ἴο Ὀ6 80 σϑηδογϑά ; δῖ 1 

ΟΟΟΌΓΒ ΠΟ ΜΏΘΓΟ 1Π {ἢ 6 (ὐο58Ρ68185, θχοθρέ ἴῃ {818 ρᾶ85- 
8ϑ8ρ6ε. ΤΠ 86η86 ΠΔΥ Ὀ6 (118 ἜΧΡΓΕΘΒ6Ω, ““ Β6 68:18 
3 5118 (Π6 6Θηά οὗ ἀϊνίηθ ψἰβάοιῃ, τἢδί ἴῃς Ψυῆρα. 48 
Ψ6]] 45 δϑανίουγ οἵ πηθη βῃρι α Βιαγβο 6 τηδῃ.ἢ 

ἼΠ656 τοαϑοῃίηρβ βθοῃ, ἤούγανοσ, {116 σον! ΠΟΙ, 
δηά [ δοσβάβ (ο [πΠ6 φοϊηηοι 1πἰογργοίδίίοη, ἡ Ὦ10}} 15 
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βυρρογίοά Ὀγ βοπιθ οὗ [Π6 πηοϑί διλϊηδηΐ [Π οΓΡγοίο ΓΒ, 
88 Ογίρεη, Νοῆηυβ, (86 δηςίοηΐ [,Αἰη ΕδίΠοΓθ, πᾷ 
οὗ {6 πηοάδγῃ σοπιηδηίδίοσθ, τοί, ΒΡ. Ῥοᾶδγ- 
80η, Μοειιβ, Κοβθῃμ]]δσ, δηά Κυΐποοὶ, ψγῆο τΓοηάθσχ, 
“9ῃ66 6 18 ἐλ “Μεοεὶαλ." ΤῊΐδ5 ᾿Ἱπιογργαίδίοη 18 
75Ὲ]Υ ργοηουποοά Ὀγ Κυΐπορὶ ἰο ᾿ανα 411 [ἢ 6 πηδιῖκ8 

- οὗ ἐγυῖῃ. ΕῸΓ (β8αγ8 6) [ῃ6 ἔογιηαΐα υἱὸς ἀνθρώπου 
δ Ρυΐ ἴῃ {Π6 ρίδςοθ οὗ υἱὸς ψ]οἢ πὰ ῥγθοθάθα, δηὰ 
ΟὨεϑὲ δἀἀοά [π686 γγοσὰβ ἴῃ ογάθγ ἴο ρσίναε {ῃδπὶ 8 
ΓΘΘΒΟ ΨὮΥ {η6 ΕΔΊΠΕΙ μαίἢ ἀο]νογοὰ {Π6 οἱἶῆοο οὔ 
Ἰυάρπιοης ἰο ἴΠ6 ϑδοη, πδπιοῖν, (Πδΐ {1}18 οἵἷἶοσ δπά 
θυ: 659 6 ]οηρ ἴο {6 ργονίηςο οὗ [6 ϑὅοῃ. ΑἈ4.5 (ο 
{π6 οδ]δοίίοη πηδάα ὈΥ ΤΏΔΗΥ οΟΥ168, {παι [Π6 ΔΈ 6 
ἰ8 ψϑηιϊηρ, 1 σδπηοῖ θ6 8] ονθά ὁ αν πηποὶ 
ψορΣ ἴῃ ἐλὶδ (ὐοβροὶ, βίηςσθ οὐγ Ενδηρο δὲ 18 80 
Ὠορ]σοηΐς ἰὼ τἢ6 υ86 οὗ (6 δγίίοϊθ. Βαβϑιάββϑ, υἱὸς 
Θεοῦ 18 υϑοά ἴον {π6 Μαββιδὴ ἰὴ Μαῖίί. 14, 83, 27, 48, 
1Κ6Ὶ, 85. 

428, 20. Τα νογά θαυμάϑειν 18. δα ἴο Ρ6 υπάστ- 
βίοοά οὗ εροπάεν' ποέ μηηιϊχοα ευἱἑἠ ἱπαϊρηπαΐξίοη, (Δηὰ 
Ρογπαρ8 ον ηοθα ἴῃ ραβδί δπα νοΐςθ,) {παῖ 9688 
5ῃιου α Ιὰγ οἰδίπαι [0 80 πιοἷ ρονσοῖ δηα ἄρῃ γ. ὅ66 
{Π6 ποίβ οὐ Μαγκ 6,6, ἤξρχεται ἴοτ ἐλεύσεται. ΒγῪ 
πάντες ΔΤ ΙηθΔηΐ 811, Ὀοίῃ Ὀδὰ δηά ρσοοάᾶ; ποῖ (ἢ6 
“ον ΟὨΪγ, θυ 411 Πδίοἢ8 οὗ 411 ἃρβθ8. ᾿Ανάστασις 
εἰς δωὴν, 1. 6. ΤΟΒυΓΡΓΘΟΙΙΟη, δηἀ {116 ἔ6] 1 ΠΥ σοπβοημδης 
ὍὌρΡοη 1. ΚΚρίσις ἴον ζατάκρισις, σοπάοιῃπδίίοη δηά 
Ῥυπῃιβηπιθηῖ. , 

80. οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ὀυδὲν. Δύναμαι 
Δα ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἃΓ6 [0 Ὀ6 ἤδτΓα (ΔΙΚΘἢ 88 δί νϑῦ. 19., υἢ- 
688 {πᾶ νγῇδί 185 ἰπογα βαιά οὗ σὴ δοίοῃ 18 ἤθγθ 
ΔΡΡΙΙΘά ἴο 7μάἰοἑαί. (ατοῖ. ἔτοῃ Ευΐῃγπ).) δοποσίί- 
Θἢ οχρίδιῃβ ργίυαίξο ἀειϑιε εὐ αμοίογίίαέθ. ὅὃο ἴῃ 
ἕω. 16, 28, Μοβοβ 84γ5, “1 ἀο ηοῖ ψοῦΐκ {Π688 
ΤΟΪΓΔΟΪ68 ἀπ᾿ ἑμαυτοῦυ." Τίναβ 411] νοῦ Ο ει ροῦ- 
ἰοτπιρὰ Πα ἐ1ἀ, ἃ5 1 ψγογα, ἰῃ σουη86] νι (ἢ6 ψ ΠοΪ6 
οὔτπο ὙΤΙΠΠΥ. ( ἸΟΘΗΒΘΗΟ 

80. καθὼς ἀκούω, κρίνω. Ῥταδοηπί ἴοὸΓ ἔαΐυΓα; 88 
[ἢ6 56η86 Οὗ [Π6 ῥγδοθάϊηρ ττογήβ γοηϊγα : ᾳ. ἅ. “1 
18. (Π6 οἴθγῃδὶ ἄθογθα δῃὰ Ἴουηβεὶ οἵ (οί, (μὲ 1ἢ 
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τηδὲ Ἰυάρτησηί [( δλαϊί δ ιοοἱΐ 0" ἐλὸ γἱσλέοομα αηά 
τ ον διε ιοϊοκοα 1 Το (8 ἀἄδογθα 16 ϑὅοὴ ν}]}]} 
γί οἰ α οὐδάϊθηςο, δηὰ ψ}] δα πλ] ϑῖδγ μιαροιηδηΐ ΔΗ͂ΘΓ 
4Π6 ταῖς οὗ (Π6 ἀϊν!πα ἄθογθο, δπά ποῖ οὗ Ὠἰβ οσῃ ψ1}} 
ΟΥ Ἰυιάροιηοης. Βοβϑηιῃ. δηὰ Κυΐηποοὶ {ἤδη Ἰηίογ- 
Ῥτγοῖ καὶ ἐμορείογθ. ἴΐ σουἹά θὲ τῆογθ Ἴογγθοῖ ἴο 88 Υ 
τῃδί βοπι ραγίί οἷα οὐ γαι:οσϊ δέ! οη 18 Ομ ἰἰ64. 

Οὐ βητώ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν. ΤὮΘ οὐ δῆθννοΓβ ἰο ἀλλὰ, 
8Πη4 5151 68 ποέ 80 πιμοὴ α56. Ατοίιι8 οὔϑογνοβ [ἢδί 
{Π686 ΨοΓ8 ἃΓ6 δὴ δχρίδηδίίοη οἵ ψῇῆδί ργοοθαθά: 
4. (..““Ψ2υάρο8 ψῇο βίαν {Ποῦ οὐ Ὠυπιοιγβ, δάναπ- 
ἵδρο, σΊογυ, τονθηρο, ζο. ἃγὸ οἴδῃ δειγιθὰ ουΐ οὗ 
ὙΠ6 σουγϑο οὗ }ιδίιοσα δηά δαυϊίν. [{ 15 ποΐ 80 νυν Ἱὶ 
76: 1 δὴ ἢοΐ ἀγα ΔΨΔΥ ΌΥ ΠΥ Δῇδοί!οη5 δηΐ 
Ῥαβϑίοηϑ, θᾷΐ 1 τοραγὰ δἰοηβ νηΐ 1 Κηον 18 ψῈ]} 
᾿ὐβρν ἴῃ ἔπ βίρῃξ οὐἁἨ Ὧν Εδίμογ." (ατοῖ.) Ζητεῖν 
6Γ6 8]ρ}1ῆ 65, “10 σᾶγ6 [ὉΓ,᾽ (0 τη Κ6 ΟΠ θ᾽ 5 οἢ 6 δἰ. 

ΑἸΠουρΡἢ ἴῃ {Π|8 ραβϑαρθ, νϑσ, 10---80, {Π6γ6 δΓ6 
80Π16 {ΠΊηρ8 Παγὰ ἴο 06 υπάογβίοοί, νοῦ 10 18 ϑᾶϑὺ ἴο 
Ῥαγοθῖνα [ἢ6 5.006 9 ἐδ ιὐὐοίο, ὈΥ ψὨϊοἢ Ψ 6515 1η- 
16 η48 ἴο ἀοίδηκ Πιιη561Ὲ ἔτοιη [6 σπάγρα οἵ Ὀγθακίηρ 
{Π6 δαρθαίῃ, δηά νη] ἴο σογγθοῖ 1Π6 186 Ορ᾿ ΠΙΟἢ8 
ΟΥΤΠ6 Ψενν5 οἡ {Π6 ἔτι οἷος οὗ 6 Μεβϑίδῆ. Ετοιὴ 
τὴ6 818[ νϑγββα οἷιγ 1 οσγὰ ργοσθοαβ ἰο βἤον, ἔγοπὶ ἢ 18 
ΔΟΓΟΠ5 δΔηἃ τῖγα 68, ἀηα ἵγοιῃ [Π6 οαϑί οἱ [5 ἀοο- 
{γ1η6, (ἢδ Π6 15 1Π6 ἔτιι6 Μοβϑβίδῃ βεηΐ ἔγοπι (σά. Ὁ 
-- 81. Τῇ δάνογβαγιθβ οὐ «9}68118 τηῖρἢς ἤᾶνα οδ]εοϊοα 
(Δπά, ρογπαρ8, "Δα δοίυδ! ]Υ ἀοηθ 80,}) οἡ {πΠ6 ρστουπά 
τΠ8ι ψ ῃαῦ 6 δα ὨιΠογίο 88:4 οὗ ἢ18 ἀϊ ν 1 Π6 Πλ 88: οη, 
δηαἃ {6 ψοῦκβ ἴο ὕ6 ροτγίογυιηθά Ὀγ ἢϊη Ὅὴ {Π1|6 
Δ ΠΟΥ Υ οὗ Οοα, νγἃ8 ἴο "6 βιιϑρθοείβά, βίποθ πὸ νι ῖί- 
Ὧ6895 σοι]ά σοι ἰογναγᾷ ἴθ 8 οὐ οᾶυ86θ. 4 
βογί οἵ ργονθγθιαὶ βαυίηρ υδ6α οἡ οἵδ Οὐσδβ: 08 
8ΠᾺ [Π ἃ 51π|||4Γ σ856. (δε 8, 18.) [Ιὴ ογάογ, 
1πεγθίογθ, ἴο τηθοῖ (18 οὐ]δοίίοη, «6808 υγρδ8, “ [ΠῚ 
Ἱ ψγα δίοπθ ίο ὕθαγ νἹΠ685 ΟΥ̓ τη 86], ἴῺΥ ἰ68- 
ΕἸΠΊΟΩΥ Ψουϊα ποΐ δ6 θη 64 ἰο 1ΠΊΡ]1οἱῦ σγράϊε. 
Ὕου ΤΏΔῪ τρΏΓΥ οδ]οοῖς {παῖ 1 15 ἀϑ08}}ν. 58] 4 
ἴῃ σοϊῃηποη ἰ[1ΐθ, ἰδὲ ΠΟ ΟΠ6 18 ἃ Ηἰΐ ψὶῖπθ88 ἴῃ 
ἢ8 ον οϑι56. οἰβίβιη [185 1] γαῖα {ἢ15 ἔτοπι 
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1ὴ6 (Ἰ]459108] ψτίοῖβ. Τῆυ5 Επυτρ. Ιοη. [οπιοϑίῃ. 
ς. διορῆι. 2. μαρτυρεῖν γὰρ οἱ νόμοι οὐκ ἐῶσιν αὐτὸν ἑαυ- 
τῷ. Χρη, Ρεά. 8. αὔτη ἑαυτῇ μαρτυρεῖ. (ΟἿ. ῥΙῸ 
Ἐκοβοεῖο 86. [ΙἴδΔ4ὰ6 ἴυΓα τηδ]ογι πὶ σομηραγδίμ πη Θϑ, 
αὖ ἰη τ Τ15 ΓΟ 0.8 ΠΟΠ.1Π68 ΔΙΏΡ]1851Π}1 (6 8{1Π|Ο η 0} Ππ| 
Ὧ6 8ιιὰ τὸ ἡοη ἀϊοογοηί. (Ορέιροίῃ, ἴοϊ. 428, 2. (65 1005 
ἄδ 86 ἰρ8ῖ8 οὴ οσεάυηί. Η!οοί ΟἾδιι8 ἃρ. 1,διρ6. 
Μοζθϑονοσ, ἴμθγα 18 8Δη 61}}05818 οἵ μόνος, ηὰ ἀληθὴς ἢδ8 
ἤθγα {Π6 86η86 οὗ οογέμα, βάδ ἀϊρηιδ, υαἰϊά, ἐο ὃ6 
γεϊοα οΉ, πιστὸς. [Ιἴ ΔΏΒΜΕΓΒ ίΟ (Π6 Ηφῦτ. ἸΌΝ δηθὰ 
3 ἴῃ ἀδθη. 41, 82. 7οὺ. 42, 7 ὦ. 8. δῆ᾽ὸ Οτοί. 
δοκβρᾶη, 6 Ὠΐϊοα, Μοϊάθημαιγ, Ἐοβθηπι. πὰ 

Κυΐποοὶ. ΪΙ͂ἢ δνθσυ σουηίγυ (οὔϑθινοβ (δι ρ}61]],) 
Ψ ΏΠΘΓΘ Π6ΓΘ ἅΓα βίδητηρ ἰ4νν8, Δα ἃ Γορι]δγ ὉΟὨ811- 
τυςοη, {Π|Π6Γ6 18 ψν δΐ 18 ο8164 ἃ [Ὀγθηβὶς οὐ }υιγι 1 ο 4] 
1186 οἵ σογίδ!η ψογά8, ψ ἢ] οἢ αἰ ΓΒ σΟ 5: ἀογΆ ὈΪγ ἔγομι 
ΤΆΓΙΠΠΙΔΓ υ086.ὈὨ. Α ΙΔ ΤὩΔΥ ΟΠΟΓίΔΙΗΪΥ σὶνα ἃ {γι 
ζοβίιμπηοην οὗ ἢ 86] ἢ, θὰ ἴῃ ἰὰνν 11 15 ποῖ δυϊάεποε, 
ΔηΠ 15 (πΠογοΐοτγο ποία 8ἃ5 μηέγμθ Τὴ 86η86 οἱ {6 
ψοτγα ἀληθὴς οἴζαη ΟσοιΓ8 [ἢ {ἢ18 (ὐοβρεί. 

82. ἄλλος ἐστίν ---- περί ἐμοῦ. 6808 πον ργοςεβάβ. 
ἴο βῆον [δὰΐ {ποῦ ἀγὸ ποῖ Ψψδηίίηρ ἴο Πὶπὶ οἶλογ 
(6ϑ8{1π|0}168, ΔηΟΓΠΘΓ νη 658, Δα {Π6 μα Πο8: ὑγοοίβ 
οὗ ν]δῦ ἢ6 ἢδα 8414. (Κιιϊηοεὶ.). 10 18 οὐβεγσνθὰ ὈῪ 
δομορίίροη, ἰΠδὲ .[68118 ἀο068 ηοΐ ἱπηιηοα] δαί ν ἀθοΐαγθο 
“Ιβιι ποι τοἦο ἐδ ἐδ ιυϊέηο85, ᾿δανὶηρ ἢ158 δάἀνο βδ 168 
ἴογ ἃ ψ Ὦ16 ἴο τηρα!ίαία, ἀπά ᾿Ἰπάυϊρα {Π6ῖὶγ σοη]θο- 
ἔιπγοβ8, δηα {[}18 ὕΘΟΟΝΟΣ ἴσοι {6 ὶγ ἀἸβοορΟβαΓΘ. 
ΘΟΠῚ6 σομηηρηΐδίογθ, θοίἢ δηοσϊθηΐ δηὰ τηοήδγῃ, 88 
(Πγγϑβοβίοπηῃ, “Ποορηγαςι, Εἰ ἢ γπ)αβ, ΕἸαβιη 8, 
Οτοίϊαβ, ὅα., {π|ηΚ (Παΐ ὠοΐηπ ἐδο αρέϊδέ 15. ἤδτα 
τηθδηΐ, ψγνἤοβθ (θϑι ΠΟΥ͂ 15 Ὀτουρῆς ἑουναγὰ ἴῃ νϑγ. 
88---8Ὁ075ὅ. Βυΐ 1 88 θθθὴ ρῥγονβά ὈΥ 1.Δηρ6, ἰῃδὲ 
οὐ ἐδὸ αΐδον ται Ὀ6 υπάἀογοίοοά, 80 Εοβθηι. 
δη Καυϊηοοὶ. Εν (45 Κυΐϊηοοὶ οΌβεγνθ58) (ἢ σγίβὲ ἢϊπὶ- 
561 ργοΐβββϑϑ, ἴῇὴ νϑσ. 84, [Πδ΄ ἢ6 ἢδ9 ἢο πορὰ οὗ ἐῃ6 
(οϑ ΠΟΥ οὗ αην πιά, ποῖ ὄθνθη οὗ ὠολη, δηᾷ ἴο 186 
ΨΊΠ6895 ΜΏΙοἢ Π6 88γ8 {πα ἢ6 ἢδ5, 6, δ νϑγ. 86, 
ἈΒΟΓΙΌΟΒ δὴ ΔΟΓΠΟΓΠΥ σγεαΐον ἐἤαη ἠιωπαη, δηᾶ, δἱ 
ΘΓ, 87, Ὀ]ΔΙ ΠΥ τηθηΐου8 ΟαΟοά ἐδ αξλεν. Βαβι 68, 

ΨΟΙ,. 111. Ν 
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στο ψα ἧανα μαρτυρεῖ, θυΐ οὗ ΦΟ0Πη, δὲ νϑγ. 88, με- 
’ 

μαρτύυρηκε. Ἱ 
88. ὑμεῖς ---- ἀληθείᾳ, ἴ. 6. ““γοὺυ γουγδοῖνοβ πάνθ 

Ἰιδᾶσὰα ἃ ἱΠπ688 ῆο0 ὕὈογα ἀδεϊαοα (εαδιΠποην οὗ πι6 : 
γοῦι γουγβοῖνεβ δεηΐ ὈΥ ρυῦ]]. δυϊμογιν ἰο Ψοδη ; 
δη, (πογοίογο, λαπιαη ἐσϑέϊπιοηψ 185 ἢοΐ ψδηίηρ." 
(Κυίΐη. «πὰ Βοβοηλ.) 48 ψᾷ ἃγα (014 {πὶ (ἢ δδη- 
ἢράτγίπι (866 Φοδη 1, 19. 6644.) 86ηΐ {Π18 τηθβϑᾶρ ἴο 
Ψοῖπ, ψα πδὺ ἤσπσο οοἸΐθοῖ {παΐ (ἢ}8 ἀἸΒΟΟΊ ΓΒ. ΟΣ 
78 Πσδῖ]οη νγἃ8 βροκθη ΟΥ̓ «6808 ἴῃ [Π6 ργϑβϑθῆσα οὗ 
{8Π6 δαημθάσίπι. Μεεμα τύ τῇ ἀληθείᾳ, ἴ. 6. ἢ6 ὈΟΓΘ 
{τ ἰαϑι ΠΟΥ. ὅδ68 8 Ζοἢῃ ὅ, 8 ἧς 6. 

84. ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου --- σωθῆτε. Τἢ6 ρδ9- 
8895 ΠΠΔΥ δδ 1Π08 ΡΑΓΔΡΗΓΑΒΘΑ : “41 βαὺύ ποί [[}18, 88 
θείηρ ἀοβίγουβ οὗ [η6 Βοποιγ ψῇϊοῃ Πυμπηδη ῥγαΐβθ 
οδη ροβίον. 1 ψδηϊ ηοΐῦ (Π6 (ΘΒ. ΠΠΟΩΥ Οὗ ΔΏΥ ΠΊΩΝ, 
δΔη4, {ἰιοτοΐογο, ποῖ {μᾶὶ οὗ Ψοῇηῃ (6 Βαρι8(.. 1 
ΠΊΘΓΟΪΥ πηδάς τηθρπίϊοῃ οὗ (πὶ ἰοϑι! ΠΟΥ ΟἹ ΥὙΟῺΓ 
ΟΥ̓ ῥτίηςρ 68, δηά ψΠ ἢ 8 νἱον (0 ὙΟῸΓ βαϊναίοη, 
ϊ. 6. ἴῃ ογάθγ {πδὺ Ὀν νψοϊρηϊηρ Π18 ἰσϑυϊτηοην, ἢ Ο586 
ΔΌΓΠΟΓΙΥ γοιι 411] δΔοκπον θάρο, γοῦ πᾶν ἰθάγῃ μοίίοσ 
τ ηρ8, δηὰ ὕ6 γοδαν ἴο δ πη} ΠΥ ρτοϊθηβίοηβ, δηὰ 
ΠΟΓΘΌΥ ῥτγοιηοίθ ὑοῦ ΟΠ 88 νδίϊοπ." Σωθῆναι 15 
Ὠδγα οχρίδιηθά ὈῪ. Βοβθηιῃ. “ ἴο ρᾶ88 ἔγομπι νὶσα ἴο 
νἰγίπο .᾿ 451 (ὑὐογ. 7, 16. 

85. ἐκεῖνος ἦν ὃ λύχνος ὁ καιόμενος" Ὧ6 νν8ἃ8 {ῃ68 

5. Ὧγ. σδιηρῦθὶ! ἢδ8, νΌΌῪ ρτγορεσῖνυ, γοϊδϊ θὰ (ἢ 6 ἀγίϊοϊα, νυ] οἢ 
διαὰ Ὀδ6ῃ ΘΓ ΓεἾν ονοτ]οοκοα ὉΥ οὖν ΕΠ] 51} [ΓΑ 5] ΔἴΟΓΒ, Δῃ ἃ ΤΠΔΏΥ͂ 
τηοάδγη οὔθβ8. [ἴ οὐρῇϊ ἰο Ὀ6 τορλοι) θογεὰ (βαγ8 6) ἰΠδΐ Φοἢη 8 
ΠιϊἰϑῖΓΥ ὙΡΆ8. ΟΥ̓ ἃ ΡΘΟΟΪῈΣ ΟὨδγδοῖεσ; ἰἢδῖ ἢδ ννὰβ8 [6 δίηρὶε ὑχζο- 
Ρμεῖ ἴῃ ννῇοτῃ ἴΠ6 οἱά ἀϊθρεαηβαίίοη δὰ [18 σογτηρίεἴίοη, ἀπ ὈΥ ννῆοτα 
1Π6 πέὲνν νν8 ἰηἰγοάυςεά ; {πᾶϊ, τπετγοῖογα, ἀπ} οὖν [ογὰ 8 Ὠν  ΠΙΒΊΓΥ 
ἴΟΟΚ μίδοθ, Φοῇ τΏΔῪ 70,51} ὃς 86] ἴο αν Ὀθδη ἐδθ ἐϊψἠέ οὗ (μαῖ 
Βεποσγαίίοῃ. Ῥεγῆαρδ ἴπογα 8 δὴ δἰ βίο ἤογα ἴ0 ἴπ6 Ἔχ ργοβϑίοῃ ἰπ 
ἴη6 Ῥβαϊπηϑ, 182, (ΟΓ, 8ἃ8 1ΐ 18 ἰὴ {π6 Οτγεεῖ, 131.) 17. ἡτοίμασα τῷ 
χριστῷ μον λύχνον, Δηἀ, σοηϑεααεπίϊν, δὴ ἰπϑιπυδιίοη {Παἴ {Π 18 νν89 
ἐπε ἰαιαρ Ὡς ἢ αοά Πα τον ἀφ δοοονΐηρ; ἴ0 8 ργοβηΐβα." Ὅγ. 
Ὁ ρΌ6}}] ἴοο, νυνὶ ἢ Γθάβοη, οὈ]θοῖβ ἰο ἴῃ σΟΙΠ ΠΊΟῺ νοσϑίοη ΒΌΒΝΙΝΟ 
ἐϊρλὶ, ἀρὰ νειῪ ΡσΟΡΕΥΪΥ οὔβογνοβ, (Πδὶ ἃ ἰΔπῈρ 18 τιεδ, ποῖ ἴῸΣ τυαγπι- 
ἐπα Ῥθορία, θυΐ ἴον φίυϊπῷ ἰλεπι ἐσέ. Τὴ τῃ6 ννογὰ καέομενον (οου» 
κἰπααβ ἢ6) {ΠΟΓ6 ΔΡΡΘδΙ8 γαῖθον ἃ βιιρρεϑίίοη οὗ ἴῃς ἀϊνίης "Πα η- 
τίου οὗ ἴπε Βαρίΐεῖ. Τα Πρ ῃτ, νν μι ἢ ννὰ5 Καρὶ δἰνγαγϑθ θυγηίΐηρ ἴῃ 
πα ϑαῃοίιαγγ, δηα νυ οἷ σϑιμ δ ΟΥ̓ Ί ΠΑΠν ἔγοτη ἤθάνθῃ, νναβ, ἰῃ (116 
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Παιηϊηρβ δῃὰ βῃιηϊηρ ᾿ἰρἢς. Ζ72658808 τοργθῃθησβ {πο γ 
Ιον Υ δηά ἱποοηῃϑέδηον. 0 δἱ ἢσδί δὰ δοκηον- 
Ἰοάροα {π6 δυιπογιυ οὗ “9οἢη, δηὰ ποιὰ ἤτω ἴῃ δή- 
ΓΙ ΓΔ ΓΟ. :85 8 ργορβαέ δηὰ 84. ργεθϊοίοσ οἵ ἃ βεῖξεσ 
856, θυΐ δογναγαβ πδα τα]θοϊθα ἢΐπ) 858 ἃ ἴοο ΓΙρΊ 
1οδοῆοσ, 8η4 ἴοο ΠΊΟΓΟΒ6 σθῆϑου οὗ {ῃοὶῦ το γα }8, ν ἤθη 
{Π6Ὺ ροτγοοινοα 1Π1δὲ ἢ6 ψουϊά ποΐξ οοἰηοϊάδ ἴῃ ἘΠῚ 
81 Π1506Γ νον 86 8648} ΠΟ Π56]8 ; ΠΟΥ ΨΟΓΘ (ΠΟΥ ὨΟΥ͂ 
Μ1Π1ηρ το δοκπον]οᾶρο (6 “Δι Ποῦ οἵὁἨ «6511, [0 
Ὑ 086 Μα5531: Δ 8010 Φοῆη πδά θογηα ρυδ!ς (6 8{ΠΠἸΟ ΠΥ. 
ΤἼ6 σοπΊΡΆΓβο0ῃ οὗ ἃ ἰθδοθοι ἰο ἃ σέ, ἐογοΐ, ἰαηιρ, 
ὅτα. 15 ἰγεαυθηῖ. ὅ6ε 16 ποίβ οἡ Φοϊη 1, 4. δὸ 
διταςὴ 48,1. ἀνέστη Ἡλίας ὃ προφήτης ὡς πῦρ, καὶ 
ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο. δ66. Αροοσ. 21, 28. 
᾿λταρε οἰΐίοβ δα]. ψφδαγοῇϊ οὐ Νιιπὶ. 11, 17. Μοβοβ 
811}18 ογαὶ ἢος θιρογα ᾿υσΟΓΏ86 σοηϑί 8 ἰπ σ8η- 
ἀοίαῦτο, εὖ ΟΠΊΠ65 δοσθηδιηΐς οΧχ δᾶ, ΠΡ406 ΔΙ 68 
ἰαυπιθη 6]08 νοὶ δι υὰ ἀεῆςι!ί. Ταιοίΐδη Ρ. 24, Καὶ 
ὅλως, Ἀ ΡΝ ἐν πελάγει καὶ γυκτὶ πολλῇ φερόμενος, ἐφ 
πτυρσόν τινα τοῦτον ἀποβλέπω, πᾶσι μὲν παρεῖναι τοῖς 
ὑπ᾽ ἐμοῦ πραττομένοις τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον οἰόμενος. 

85. ἠθελήσατε ἀγαλλιασθῆναι, γοῦ! ΕΓ ρΡ]ΘΑδοα ἰο "8 
ἀοΙ στ οά, νοποῃμϑαΐδα ἴο Ὀ6 ρἰθαβεά. Ἔα ἠθελήσατε 
18 8816 ὈῪ {Π6 σγς5 ἴο Ὀ6 γτεἀυπάδηΐ. Βιιΐ ἴο ([η81 
σδηηοῖ 556Πηΐ, 51η66 1{ ἢΔ58 ἃ ΡΘΟι α΄ οἰαρᾶηςθ, Πρὸς 
ὥραν. ΤῸΓ ἃ {τὴ 6 οηΐἶν. 

86. 968ι8 πον δΔάάμιο68 {Π6 γεαϑοη ΠΥ ἢ6 ΠΟΘ ηοΐ 
{ῃ6 τα5| πον οὗ Ζοδη ; δηά {818 86 4065 ὈΥ τηβκὶπρ 
ἃ ἰγδηβϑιτ]100 (ὁ {πᾶὺ ΔΓ ψνοΙρὨΓΙΟΓ Οη6 810 66ι} ἴο ἴἢ 
82, Ὠδηιοὶγ, ἐπδᾶΐ οἵ (οὐ (6 Εδίμογ: δηὰ ἔογ {Π18 
ΡΌΓΡΟΒΘ Πα Δρρθβδ 8 ἴο {6 τοογ ἦδ ψἰοἢ {π6 Εδτθογ 
8.48 ΘηΔ0164 1} ἴο Δοσοιηρ] δἢ, δηαὰ ἢ6 4180 δανογίβ 
ἴο {π6 Ῥγορἤδοῖθβ. οἵ {86 ΟἸἹα Ταβίδιηθηΐς, νϑγ. 87.-- 
89. Τὴ σοῃϑίγιοί!οη 18 (18, ἔχω τὴν μαρτυρίαν 
μείϑω τῆς (5ς1}. μαρτυρίας) τοῦ Ἰωάννου. Οἡ τ} ϊΪς 
ΘΙ} 0518 οὔ ἢ ἅγί!οθ 866 Β6Ζᾶϑ. 

λυάρῃγρηί οὗὨἨ ([Π6 τα 168, δῇ οιηδίετα οὗ ἴπε ᾿Ιρἢς οὗ ργορῇβθου. Τὸ 
ἸΏΔΗΥ Οἵ ΟἿΓ ἴΟγ 5 ΠΘΆΓΟ 5, ἱπεγεΐοσο, (Π6 οσὰ καίομενον που ]ὰ 
ὨΟῖ ἌΡρΕΔΣ 8ῃ ἱπβῖρῃηϊβοδηΐ ὀρὶτ μοὶ ; Ὀυΐ δῇ δρροϑίί6 βυρϑεϑβίϊοι οὗ 
1Π6 ϑουγοθ ἤθησο Φόπη ἀεγινθα ἢὶθ ἀοοί πα. 

Ν ὦ 
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ΤΠ ἔργα ἅττα ἴεοτα αἰ γοηἶγ ἱπιογρσγοίοαὰ Ὁ. αἱ 
ἔδγθηΐ σομητηθηΐϑίοῦβ. ϑοηιο (Κα Πδαὶ ἰο ἀδποῖθ {Π8 
οἤαγρα σοτηπη τε ἰο ΟἸγῖϑὲ ὈΥ 8 Εδίῃοσ, οὗ 
ἀοἰνογίηρ ἴο πηϑῇ τΠ6 αἀϊνίηθ ἀοοσίτηθ, δη υηάογ- 
ροίηρ ἀδαιῃ ἔογ {Π6]γ βαϊνδ!!οη. Οὐδ ογβ [Π6 ἐπδέγεο- 
ἐΐοπ δηὰ οχαπιρίε οἵ ΟἾγιβίὶ, ἀἰΠροησο ἴῃ ἰαδοἢ!ηρ 
ψιβάομμ, οροά!θησο ἴο ἢϊ9 Εδίῃοσ, θχορί]θησο οὗ ἄοο- 
(γτἴη6, ΡΙοΙΥ ἰοναγάβ Οοά, ΠΟ η688 οὗ 116. 866 
ΝΙΕΟἢ᾽ 5 Πιββογίδιίοη “Κ Θυδηΐίιπ (Ἰγβίι5 ὑγἰδυσγὶς 
τηΐγαοι 18 ἢ (Κυϊη.) Ιδιῆρα Ἔχρ]αΐηβ ἔργα οὗ (Π6 
ἱπηροτίδης ψοτκ8 πῃ ἢ ταραγάθα ἰῃ6 ψῇοϊα οὗ 15 
τηρα!δίογ!] οὔθ. [, ἢονανοῦ, δββθηῖ ἴο ΕΠ ΠΥ Π} 108 
δηἀ ΤΊΔΩΥ Το ρθγῃ σοιημηθηίδίογβ, 848 οι αγιάρο, 
ϑίονσ, ΕἸαιϊί, δηὰ οἴδποῦβ, πὸ {ποὺ ἄἀδηοίθ (ἢ6 
τηἱγαοίες οἵ (ΟὨτβ ; ψῃϊοῇ 86 Πη86 βϑοπι8 {Π6 τηοβί 
δίυγαὶ. δοα Μεαί(. 11, 2. οσοιηραγοῦ σῇ [Γυκα 8, 
14 ὃ. 18. Τιι5 ἐργάϑεσθαι (οὔβεγνεβ Κυ!πο6]) [8 ἴῃ- 
ἰογοδαηροά νι ἢ σημεῖον ποιεῖν ῖῃ Φοῆη 6, 80; δῃηὰ ἴο 
[15 πιϊσἠμέψ ὡογῖδ “296580ὺ8 Εἰβοῃογα ἄρΡρθαῖϊβ. ὅ66 
ϑομβη 14, [0. 864. 10, 295. 16, 24. 7, 41] ἃς 28. Βε- 
8468, [ἢ {{Π|᾿Δ| ῥγθβθηΐς ραϑϑᾶρὸ ἃ ὨΔΙΓΔΙΙΟΏ ἢ84 ρΓο- 
ερἀρά οἵ ἰῃ6 Πρδ]ηρ οὗ (ῃ6 51. Κ πηδῃ, Ψῃοἢ ρᾶνα 
οσσαϑίοῃ ἔογ (ἢ18 ἀϊβοοιγβα, δη4, ὙἹ ἢ ἃ σοΐίθγοηοθ ἴο 
1158. Πραϊηρ, Φ681::5 σοΟΠΊρΡάσγοΒ ἢΪϊ8 οἵολ τοοῦῖα ΜΠ 
{Πο86 οὗ ἢ18 ἐέδλον. 

86. Αὐτὰ τὰ ἔργα. Ηρτε ἴδ 6Γ6 18 (βᾶγ8 Οτοι 8) δῇ 
οἰερβηΐῖ ἀπαρἧονγα, ΜὨϊοΐ. ἸΏνοΙν 8 δῃ θιρἤηδβι8. Γ'6 
[ΔΔΥ σΟΙΏΡΑΓΟ ἴῃ6 νοὶ Κηονη 11π6, “ Β4]148 ἴθ μος 
νυΐπογο, Ρ4}]45 ᾿πηπιοΪδί."ἢ 

87. μεμαρτύρηκε περὶ ἑμοῦδ. ΟΑὐτοίϊιι5 σοΠΠΘΟΙΒ [ἢ 686 
ψογὰ8 σι [Π6 ἀρολδιοι 855] Πρ; ἴο καὶ {Π6 8686 
οἵ ἐλονοίογο, ἀμ Δβου Ὀηρ ἴο μεμαρτύρηκε ἴα ἔοτοα 
οἵ ἃ ργθϑϑηΐ ἴθβῃ86. Βιιΐ {18 566Π18 ἴοο Δ] ΓΆΓΥ, δπὰ 
Ι ταῖϊῃογ δϑβϑϑηί ἴο Κιιίϊποοὶ, ἢο ἀοίογηηθ8 {Π6 σοῃ- 
προαοίίοη ἰο δ6 85 ἔοϊϊονβ. ““ΤἼδ Εδίμοῦ Ππ861} Π8 1} 
θοῦπα ν]Π685 οὗ πη6, (50 ΠΟΙ ΘΠΕἾΥ οἰθαγ 18 ἢ15. [68- 
ἰποηγ}) Αἰ πουρῇ γὲ ἤᾶνα πανοῦ ἤθαγά 1}18 νοΐοθ ΠΟΣ 
866 ἢ8 ἔΌτγη}"Ἐ (1. 6. ΔΙ Ποὰρἢ ἢ6 Π48 ῃοΐ ἀρροαγϑά ἴο 

πὶ ἌΠΕΓΟ βθεῖ8 ἃ τεΐεγεηςε ἴο (πδῖ 9 εννβῃ ορὶπίοη σοποεγηίηρ; {π6 
αἀἰνίῃα δυοῖν οὗ Μοϑεβ, σῖϊο πεαγὰ ἴῃς νοῖοε οὗ θα βρμεακίηρ; οὔ 
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γῸ ἴῃ ἃ νἱβὶδ]6ε ἴόσῃ, δηὰ ὈΟΓΠΘ ἃ υέυα ν006 ἐ6Β1ΠΊΟῸ ΠΥ 
σΟΠΟΟΓΏΙηρ 16.) Βυΐ γοῖϊ ππαάογβίδπα ηοΐ ἢ 8 ἀθοἶδ- 
ΤΑΙΟη ; 118 γοῖι! ἀθοΐαγθ, ὈΥ̓ {118 ΨΘΓῪ ΟἸΓΟΙΒίδ ΠΟΘ, 
ΠδΙΉΟἾγ, {πδὲ γοὰ σοροβα ποί 81} ἴῃ μὶπὶ ψῃοπὶ Π6 
Βαί(ἢ βθηΐ. 

- ΤὮιϊ5 γ «6815, ἰῃ ογσδσ ἰο γουβ6 {Π6 δἰἱθηξίοη οὔ 
ἢ15 δια! ογβ, δα ἢοΐ ΘΧΡγοβϑὶν ἀδοϊαγοά τυλαΐ δογέ οἵ 
ἘδβΕ ΠΠΟΠΥ ΓΟβΡΘοί Πρ ἢ15 ΕΑΙΠΟΥ 8 τηρᾶαπί. Βιυϊΐ 
πον, {ἰᾶὶὸ 6 ΠΠΔῪ πηᾶκθ πὶ οἶθαᾶτ, 6 δά 48, 'π (6 

- ΘΦΙῃ νοῖβ6, “ Υ6 βϑοαγοὴ (Π6 ϑογρίυγοβ," ο. (Κυϊη.) 
: 37. οὔτε φωνὴν, ὅζαε. 1 15 ἀϊπἔσυϊς ἰο ἀδίθγπιηδ 
(Π6 86η86 οὗὁὨ [18 ρα88αρ6, ψὨῃϊοῆ ἢδ8 θθθη ΟἸἴγθη εἶν 
Οχρ]αἰποὰ ὃν ἀϊβδγοης σοπητηοηίδίοτβ ; ἃπαὰ ἤδγα (88 
ΟἾΘἢ) 1 18 ἔᾺΓ ΘΆΒΙ6Γ [0 βαῪΥ ἢ 18 ποΐ {{016. 
ἰδ ψῃαΐ 5 80. ὙΠ6 86η86 ΘΧΡΓ͵ΟΒΒΘα ἴῃ τἢ6 σοπ|- 
ΖΏΟ. ΕΠρ 58} νϑυβϑίοη ἄρρθᾶσβ ἴο τ. (διῃρθ6}} ἀδγκ 
Δη6 1]}] ςΘοπμηθοῖθ. ΒΕῸΓ ΠΥ ρᾶγί, 1 σδηπηοῖ ΘὨΓΓΟΙΥῪ 
ΒΟ΄]Ι 6506 ἴῃ ΔΩΥ οὗ 1τΠ6 πιοάδβ οὗὨ {πιογργοίδιοη 
ὙΠΠΙΟἢ 1 να γεῖ βθεῆ. Τὴ6 56η86 866Π|8 ΟΡ ΜΉ 
ἔτοτῃ (6 βεπίεποθ ὈΥ νἱοίθησθ, δἰ ὈΥ δϑογιθίηρ; 
Δ ὈΠΑῸΠ(ΠΟΥΖΘΟα 5656, ΟΥ ἔοϊβιϊηρ' 1ῃ ΒοπΊ6 ρϑγίίοἷθ, 
ΟΓ Δ8ΟΓ δΐπρ' ἴο 8 ρδγίῖς]8 βοῖηθ πηυ180.8] ΒιρὨ σαί! οἢ. 
1015 τηδηϊθδι (Πδὶ ΔΠΥ 8686, 80 οΟδίδι θα, πλυδί Ὀ6 
ΨΘΓΥ ὈΓΘΟΔΙΊΟΙΙ5. Δηα τη88{|5[Δ οἴ ΟὙΥ. [[σδηηοί δηίοσ 
Ἰηΐο 4}} (ἢ6 πηοίοάβ οὗὨ ἱηϊογργοίδείοηῃ ργοροβοθά, δαΐ 
Ιν}}] οὔδεγ ἃ ἔδιν δῃηϊπηδνθγβιοἢ8 οὐ ἴἢ6 οἰ Ροβὶ- 
(Ἰοη5 ψὨςἢ αν ὈΘΘη ἰΔ1ἃ ἄονψῃ. Μτ. ἴοοϊκα νουἹά 
ΓΟ ἄογ [86 ψοτγαβ λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε, ψε ἤαυο ηοὲ ἢϊς 
1,ο608, 1. 6. πι6. Βυΐ (ΟἸγῖ8ὲ ἢο ΨψὮΏοΓγα 641}5 ΠἰπηΒο6 ] 
ὈΥ βυοῖ ἃ Ὠδηη6. Ὦγ. Οδιηρῦο}} (1 ὑα]ονο ἤτοι 
Ῥυγι βίον 5 ΗΔΓΠΠΟἢΥ) [Δ|κ68 {Π6 ψοΓά8 οὔτε φωνὴν 
πιστεύετε ἸηςΟΓΓοΟρΔΙΙνΟΙΥ : ἴπ6 ἀἰδγθησα, ἢς βαΥ8, 18 

Μουηΐ ϑἰηδὶ : 4. ἀ. ““ σὰ ἰδ ̓ ἱποογρογεδῖ, δ ολῃ Ὠδ ΠῈΣ Ὀδ6 56θὴ ὈΥ 
Εγ68, Ποῦ ἐοεβ Ηδὀ δρεαΐ ἴῃ ἴΠ6 ΤΏ ΠΠΕΓ οὔὗτηεῃ. Με, ποννανεῦ, τἢ0 
8Πὶ (ΘΟ ϊηρ᾽ ἴῃ 18 ΠΔΠΊ6, γοῖϊ Ὧο ἤξατ, γεῖ γοῦ ῬΡΔΥ Ὧο δἰϊεηςίοη ἴο 
ΤῊΥ ἱπϑίγυοίϊοη, "ἡ (οβοηπ).) ΤΠ ραβϑϑαρα 18 {18 ραγαρῃγαβθα ὈΥ͂ 
ὑνεϊβίοἰη. ““ Ηοννενεγ γοῖ ΓΩΔΥ Ὀοαϑὶ ἴδαϊ γοῦ Ὀεϊΐενα ἱη ἴπ6 αοα 
ΠΟΙ. ΥΟΓΣ ἔδι εγ5 πεασα βρθακίηρ ἰὴ Μοιιηΐ δίηδὶι, γεῖ βδίποα γι 
θεῖον ποῖ ἴῃ ἴπὸ δοπ οὗ αοέ, ννῇοβα ἀοοίσ 68 γοὰ γουγβαὶνο8 Π68Γ, 
ῬΩ υὴ ςΟὨΗΓπΊο ΕΥ̓ ΤΩΪΓΔΟἾ68, γοῦ ϑῆονν ἐμαὶ γοιι Ὀε]ϊενα ἠοῖ 
ἴη Οοὐ."" : ' 
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᾿ΟΩΪΥ ἴπ 6 ροϊητηρσ. Βὰΐξ ϑυγοῖὶν ἀθοϊαγαῖνο 860η-: 
(6ῃς68 σδηποῖ 06 τηδάδ 1πἰογγορδέινα αὐ ἐξδέέμπι. [κὲ 
18, ΤἸΏΟΓΘΟΥ ΘΓ, σΟΠΙΓΑΓΥ ἴο {Π6 1ἀἸοι οὗ ἴῃς ἰδησυᾶρα 
ἴο σοι Ώ06 ΔΠΥ ᾿ἱπίθγγορδίϊνα βαπίθησθ ψ] ἢ οὔτε, 
ποῦ ψουϊὰ ἰἃ θ6 δᾶ8ὺ ἰο ἢἥηά 8δὴ δχϑηίῤ]α οὗ ὅτι 
ἴη (Π6 586η86 νι οἢ ἢ6 ΔΒΟΓΙΌΘ5 ἰοὺ ἐϊ. [ στγαῃΐ {δ 
10γ. Οδιρ6}}᾽5 νϑυϑίοῃ τη Κ68 ἃ ἰοἰθγαῦ]θ 86η86 : ἰλεΐ 
8ἃ8 1( 185 ΕΥ ἀοϊηρ᾽ ϑιιΟἢ ν]οΐθηςθ ἴο ἐῃ6 ψογάϑ (ἢδὲ {Π|6 
86 η86 30 Ορίαϊηοή σδῃηοῖ Ὀ6 ΓΕΘ ΟἿ 88 {Γ}6 ς (8πὰ 
ἰϊ τηιιδί 6 γοιπϑιῃδογοά (πὶ νγα ἀο ποΐ β866Κ α δεῆ86, 
θυ ἐλ 4θη86 ᾿πίθηάριϊ ὈγΥ οὖν ἴνοτὰ,) 1 δπὶ πιοῖὸ ἴη- 
οἰϊηβά ἰο ἄρρτγονε οὗ (6 τπηϑίπῃοὰ ρσγοροββαὰ ΟΥ̓ Μασκ- 
απ, νῃο στοραγάβ (ἢ6 ψογὰβ 85 δὴ οὐ)θοίίοῃ οὐ ἐὴδδ 
«ὔειυδ, Ὀαΐ υἱἱογοαὰ Ὀγ οὐγ. οτὰ [π ἢ18 οἱοῦ ὈέΕΓϑ0Ὰ ; 
4. ἅ. Υἵε “1}} βαγ, ρϑγῃδρβ, ἴπδΐ γὸ ἤανβ πενογ ἰἸδαγὰ 
Ηΐβ νοῖσθ ΠΟΙ 866ῃ Ὦϊ8 δδρε : ἴτι6, θυῖ, το. “ΤῊ ϊς 
(ςομεη68 ἢ6) 15 ἃ ΥΘΓΥ͂ 8118] ΠΠΔΏΠΟΙ οὗἩ ψγιεηρ; 
ψῇθῃ γΠδὺ ἢ458 66 β81ὰ ὈΥ δῃοίπου 15 ηεϊημοκζοα ἴῃ 
.ιΐθ οὐ ΟΣ 8. Απά ἢρ {0 Κ8 (ῃδι 81. ῬαὺΪ [88 
υδὸά {{|8 τη ηη6Γ οὗ τσιτηρ 'π 1 (οε. 6, 11. ψῃϊοῖ 
ρἔϊθῃ οσουγβ 'ἰπ {πῸ ΟἸαδβϑίςαὶ τυτΐογϑ, 88 Ηογ. βογγη. 
ῷ, 8, 1839. Δῃὰ Ρηςά, 4, 238. Βυὶ 1 Μαικίδηΐ σοιυ]ὰ 
φζονθ (ῃδὲ [86 ἐανηΐ οὗ δι. Ῥϑιαὶ βῃὸυ!α Ὀ6 80 
14 Κο6η, γοῦ 16 νου] ποῦ 6 βυ!ηιοϊοπηί, βίηςα 8ι. Ῥαὺ] 
11568 ΠΊΔΠΥ ἤριιΓ68 οὗ βρεεοῖ πθνοῦ οιηρίουθαά ὈΥ οὐγ 
Ι,οτὰ, {πΠ6 ργᾶνα δι Πρ ΟἹ Υ̓ οὗὨἨ ψἤοβε ἀϊοίίοη 18 ΨΊάο]Υ 
ἀἰθογοης ἔγοπι {Π6 δεινότης οὗ 8.1. Δι}, 85 ηυοΐἢ 45 τπ6 
οτγαϊίοηβ οὗ Τυσγάϊάἀ65 ἀἰβδν ἴῃ (18 τοϑρθοῖ ἔτοπὶ 
Ἴἢο86 οἵ Ὠοιμοβίμθηθθ. Ἐοβθηῃ). δηὰ Κιυϊηοοί, τη 
ΟΥ̓ΔΟΓ ἴο ΠΠ8Κ6 ἃ 86η86, Ἰηβογῖ ἃ φμαπημαηι, Ὀὰς τ 1ἢ- 
οὐδ ΔΥ δυϊποσίνυ. ΕἸ: 

. 89. ἐρευνᾶτε τὰς γραφὰς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς 
-- μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ. Μοϑῖ σοιτητηθδηίΐδίοτβ Δα 
815 ἴῃ [ἢ 6 πηρογϑίνθ, δηα Δββρῃ ἴο ἐρευνῶτε ΔῊ 6Π]- 
ῬὨαίο8] 86Πη86, παηλοῖὶν, δθαγοὴ ιοἱξᾳ ἐδὸ σγοαΐεϑδὲ 
Θχαοίηε55 απά αἰξσεηοο, ΝΜ ιϊο ἢ τη6 ψογὰ ν1}} ρογαρ5 
δάμηϊί,Ἐ (πουρὶ Καθθ8, ᾿οσβηοσ, δηὰ οἴμθγβ, σοηέθηα 

ἘΠΤΟ εβϑίδο 8}. Π6 ργίπιαγψν δθηδε, ἴϊ ννου]ὰ πᾶνα θθθη νὰ ]] [δ {ΠΥ 
᾿ιαὰ ἀείεοτταϊηοα ἴῃς οτὶ ἐπ Οὗ (Π6 ννογά, νυ ϊοἢ Πᾶ8 πανασ γεῖ ὈθθΩ 
δ τἰϑίδοι ΟΣ γ ἀοηθ. ἱ ννόηάον (Πα {Π6 ἘΚΥΠπιοἸορ ϑῖ8 Βμου]ὰ ῃοἱ πᾶνε 
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(μδὲ 1{ ἘΓΠ ΠΣ ὌΡΠΙν ΔΩΥ ΘΠΘΙΪΓΥ, ἩΘίΠοΓ δ᾽ σι 
δηἋ βυρογῆο!λ), οὐ ἐχδοί δῃὰ αἰ] ρϑηΐ, δηά [δὲ οοΘ 
1: 15 [ὉΠ Βοσοιηρβδη!θα ψ ἢ) νουαβ δηα ΒΘηςΘΠΟΘΆ 
γοἢ ἀνθ δη. 1ηἰοηβίνα ἴοσοθ. 6 διριπθῃΐ, 
ΠΟ ΟΝΟΓ, 860 Π|8 ποῖ ἃ ΨΕΥῪ δἰγοῆρ οπθ6. ΤΤὴθ 
Ππρογαιϊνα 56η86 18, Ιηἀ664,. δήορίοα ὈΥ δἰπγοβί. 8}} 
{Π6 δησίθηΐς σοιημπηθηϊδίογϑ, 48 Οτίρθη, δη οὗ (πὸ 
Ἑοάθι ομ68, ὈὉΥ τοίϊυ8, Υο! , ὙΌΥ δηα  οι- 
βίοίη ; {ἰἸὸ ἰαϑί οὗἠἨ ννῇοπι ἄγριι68, παῖ δά οὔυγν τά 
τηοδηΐ (ἢ 6 ψογὰ ἴο υ6 υηάἀοτϑίοοα ἢ {ἰπ6 1] σΔΕν6, 
γγ6 νΟῦΪα ταί! Γ ἤᾶνα 8414 ὑμεὶς ἐρευνάᾶτε τὰς γραῷας 
ὅτι, ο. (Π8η ἐρευνᾶτε τὰς γραῷας ὅτι, ὅς. Μοιο- 
ΟΥ̓ΘΓ (σοηςη1168 ἢ6,} {Π6 ΡΓΟΡΘΓ ἴοσςα οἵ (6 ψογὰ 15 
ἐο ἐμφεῖγο ἀϊέροπέίψ, οταςέίν, ὅς. Νον 10 σαῃηοΐ 
Ὀ6 5διὰ παῖ (6 76 ν8 ἀϊὰά {}18, ἴῸγ οἴποῦν 86 ΤῃΠρῪ 
τοι] να ἑουπά τῃἢ6 Μεκβίδῃ." Βυΐ 1Π686 ἃγρὺ- 
ΙἸΏΘη8 ἀο ῃοΐ 86θηὶ (ὁ ἢᾷνα ᾿θοἢ ἴογοθ δ) 
ΘΑ ΚΟΥ τα {Πο86 οἵ Ὑ)) ο] ἔ, νο 88γ8 (δὲ ὑπ γθ νν 8 
ΠΘΘα ἴογ οἷν 1 οτγά ἰο δχοϊία ἔθαι ἰρ {Π6 δίυάγ οὔ (ῃς 
δοηρίυν 69. ὅς. Α8 ἰο ΒΔΕ γ᾽5Β οὈ]δοίίοῃ ἰο (ἢ 
πα Ἰσαῖῖνθ 861,86, ᾿ξ Β6Θ 18 ΨΘΓῪ 8ορ ]βῖ]οα]. ΕῸΣ τὴν 
ΟΥ̓ Ρατγί, 1 νου] ἰΔῪ 3 ϑἴγθϑϑ οὐ ἴῃ βθβῆδα οὗ ἐρέυ- 
ψάτε: ((ῃουρῇ 1 δὺὶ ᾿ἱποϊηρὰ τὸ {π|ηΚ [Γ ἃ (θγιη 
ΟΥΙΖΊΠΑΙΠΙΥ οὐ ταῖμοῦ βέγοηρ ᾿προγί 2) μέ 1 866 0 
τϑοθη ἰο- φυρβίίοη, {πδΐ 10 118 [1}}} [ΌΓΟΘ 1 ᾿δν ῃοΐ 
δ6 ΔρΡΡΙΙΟΘΌΪ6 ἰο ἐπ 6 βέυπαγ οὗ ἢ δογιρίυΓθβ, 8810 νν88 
[Π6η σαγτιθα οἡ ὉΥ {π6 Ψενιβηῃ Ἰ)οσΐογβ, 1.6. γῇ 
Βθυηάδηος οἵ ἀΠροπὶ δηα οἰαθοτγαΐῖθ ᾿ηνεοβειραίοη. 
ἼΠΪ8, ἰῃ6 ΕΔΌὈΙηΙσΑ] ψ τι ηρ5 ψ Πς ἢ ἤᾶνα σοιηρ ἄονῃ 
ἴο υ8 (ϑοΠ!6 85 δποϊθηΐ 88 ἴπ6 ββοοηα φϑῃίισυ, δηά 
1πγηΘαἰδίο] ν ἀογινοά ἴτοῖα {Π6 ϑοῆοοὶ οὗ ΗΠΠεἱ, ᾧς.) 
Ιθᾶνθ ὯΟ γσοοιὶ ἰο ηϊιεϑίίϊοῃ. [Ι͂ἢ ρῥγοοίοξ 5,1 ψου]Ἱά 
ΓΟ το βϑνογαὰϊ Εδθθίηϊοαὶ νψγίίειβ δἀδυοορὰ Ὁγ 
δοποοίίβαη ; 6χ. στ. Ριγκο, Αροίῃ, Ο. δ, 22. νεγβᾷ 
68}, οἱ νϑῖβα θδπὶ (τηϑδηΐηρ' [ῃ6 δοτρίατθ). Οἰηηία 
βιηΐ, ἰῃ θᾶ. Εἰ απ ᾿ΠΒρίοθ, εἴ 1π δᾶἂ βθῆθχ ἢθγὶ 
6068, οἱ Ὧἃ0 Θἂἃ πυπᾳυδηι γοοθάθΌ ᾿{{|18 γθιῃη 8 Οἢ 6 

᾿πουρῶϊ οὗ ἀεγίνίηρ; 1 ἔγοιῃ ἐρεύω οσορῃδῖα ΜΥἱ {ἢ ἐρέω ἰο αϑἷν, δε [οτ, 
ἱπφιιῖγο, ἱπυοσείϊ σαίο, δογμξπῖζο, ἩΠΙΘὮ, 1 Ὦαᾶνο ὯἢῸ ἀουδῖ, 15 18 ἴτι 
εἰγπηοη. 
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οὔ τῇς Ἡογαίίδη 11η6, Οὔβοοα Θχθιαρ]ασία, Νιοοέωγπῶ 
νεγδαΐο πιάητ, υογϑαΐο ἀϊμεγπά. ἘΒιυιϊῖ 1 15 ομο {πιησ ἴο 
ἐπυεδέϊραΐο, ἀτιὰ ΔΏΟΓΠΟοΓ ἴο ἀἶδοουδν' ἴκ6 {γυ [ἢ|8. ἀπά 
λόγο (6 26 ν 15} βιμάἀθη8 ᾿Ογα, τοι νϑγίουβ σϑ0863, 
ΨΘΓῪ υπῃϑυςσοασβ8α]. Α,8 ἴο δ οἰϑβϑίθ πη 5 ἔγϑδί ἀγρυπιθηῖΐ, 
1 ἰ8 νοῦν ΘΚ. δυςῇ τοῆπθα ογιοἴβαι Μ}}} ταῖῃοσ 
ἀδοσῖνο τῃδη σιυϊάα 15 ἴο {π6 ἰγυἢ, ἤθη ΔρρΡ] 6 ἰο 
1Π6 Ποπλοῖν, δη πού δι γΑΥ8 Βι ΓΙ ΟῪ δοοσιυγαῖα ρἢΓΑ860- 
Ἰοργ οὗ δι. ϑοῆπ, ψἤθγα {016 8688 βΒῃουα "6 ἰαϊά οπ 
106 ΡΓΘΒΘΏς6 ΟΥ δῦβθῃοθ οὗ γί! ο168, δηά ἴἢ6 ροβίϊοη 
ΟΥ̓ ργοῃοιηβ, οὐ ρᾶγίοἶθ8. Βαβι άββ, (ῃ6 βοορβ οἵ [86 
Ρδβϑᾶρθ, ἴῃ6 σοπηθχίοη δηά ἴΠ6 σοιιγβα οὐὗὨ {Π6 διρὰ- 
τηθηΐ ον ἀθη τ] τοαυϊγο ἀπ6 [ηπ]οαίίνθ, “ΓΏ15 [88 
Ὀδδϑη οἰανογαίθ νυ ργονβά Ὀν 1,διῃρο, δῃηά 15 1ἢ ἃ ρΡορυ- 
ἴα ΨΥ βίαιθα ὃν (διηρ 6}, ἴῃ [Πα ἔοΠ]Πον ηρ Μψογάϑ,. 
“.Α]}} ἀρτϑα {ἰιδΐ οὐ θέλετε ἐλθεῖν, νοι 18 σουρ] θα ἴο 
{Π|6 ογηοσ νοῦῦ ὈγΥ [Π6 σοπ]υποίίοη καὶ, 18 8η 1Π41ς8- 
ἔνα. Υοῖ [ἢ ]8 18 ΠΑΓΟΪΥ σοηΒβίϑίθηϊ σι Ὀτοργ δι υ, 
16 ἐρευνᾶτε Ὀ6 ηοΐ. Βεδ14685, [Π68 ψΠΟ]6 γΓθαβοηϊηρ 18 
Τοηἀογοα θᾶκοῦ ὈΥ ἴπ6 νυϊραγῦ ᾿ηογργοίδιίοα. [1 18 
ΘΠΓΙΓΕΙΥ 81:14 0]6 ἴο "47 «“ 76 δοατγοῆ, δεσαιιδο ψο ἐλὲμἢ 
ἐῤογοῦν ἐο οδέαϊπ. Ὑς δεῖ ἴῃ. ἴῃ σοηέον τυ ἴο ἃ 
ἢχοά ορίπίοη. Βαΐ [πὸ ψοτάβ Ὀ6 υπάογβίοοα. 88 ἃ 
οογηπιαπα, ἰἴἃ 18 ποΐί 8 σοροηΐ ἃιριυμπθηῖ. δοασοῇ, 
Ὀδοδη8Β6 γα ΓΠὲΉΚ, [ῸΓ τΔ6 ΠΊΔΥ Ὀ6 τι ϊϑίδκθη ἴῃ {ποὶγ 
1πουρῃῖδ; ὑυΐ δβϑάγοῖ, Ὀεοᾶυῦβα γ6 Ἵδῇ {ῃογοΌΥ 
οδίδίη.᾽" 

ΤῊ18 ᾿ηἰογργοίδιίοη 18 4130 δάορίοα ὈΥ ΟΥυτὶϊ, ΒοΖα, 
Ῥιβοδίον, (Ἰὐοϊδιηρ. (ὐδπιθγαγίαβ, ΤΠ ρμείοοι, Οδβαυθοη, 
1.6 (Ἰεγο, [βηΐδηΐ, Βοαυβοῦγα, ψιΓηρα, δοῃπιά, 
ΤῊΠ|δῦ, Βάρῆθὶ, [,Δηρίυ8, Ηοιηθογρ, Ηδοκβρϑῃ, 
Βεηρεῖ, [8ηρ6, δε οείίρεη, Ἰϑοάδατίάρσα, σδρρθε!)}, 
Ἐγτηοϑίὶ, Βοβθηπ). δη] Κυΐηο.]. Νοπῆι8 ΘΧΡΓΘ8568 
Ὀοίἢ β6η868, δηά [1 μνουϊά ποῖ νϑηίυγο ἴο ἄδην ἰπαί 
οἰτμογ ᾿ηἰαγργοίδίίοη 18 Δα Πη|18810186. Ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε, 
ὅς. Ηρτγο {ἢ 6Γὰ 15 δῇ 61}10515 οἵ ὑμάς. ὙὙΠ6 86η86 13, 
ἐς ἘῸΣ γ6 βϑίιρροβα ἴπδί γα ἤᾶνα [ἢ τΠ6 πὶ {Π6 πηθδη5 οἴ 
αἰἰαϊηϊηρ; οἴογηδὶ 6. Τἠ18 βοηεἰπηθηΐ 15 1 υϑιγαϊοα 
ΌΥ ϑομοοίίσοη, τοῦ δοῖαγ. ““Ἡ οονοσ δοβίονβ 
ἀαιν Ἰαδοὺσ ὕροη τοδάϊηρς ἰῃ6 ἅν, 15 ψΟγΠΥ οὗ 
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Βανίηρ [ἰβ Ρογέϊοη ἱπ 8 διΐυγα ψου]ά ;" δηά ἴγοπι 
οὐδε Ναθοίπίεοα ῬΑΒ8ΔρΡ68 οἵ δ᾽ τηᾶγ ρογί. Δοκεῖν, 
ΠαΓα 8 ση1ῆ68 υἱάογὶ διδὶ, υαπά ἱπιασὶπαξίοηα 56 ἰαο- 
ἕαγο ; 85 Αι". 8,9. 1μΚ6 8, 18. , 

89. καὶ ἐκεῖναι εἶσιν αἷ, ὅς. αέφιι, διέ [ΠΟῪ ἀγα, ὅτε. 
. ΠΟΥ σοιητηθηά τη6 ἴο γουγ Ὀ6]16ἴ, [Δπὴρ6 ΟΌΒΕοΓγνοβ, 

ἐπδὲὶ ψ ἤθη 96808 ργονοβ ἰΠδἴ Πα 18 “6 οὗ νῇοι [ἢ 6 
ϑοσιρίαγαοβ 80 δ ΡὨΔΈΟΔΠγ (ΘΒ, 10 18 [Π6 586 88 17 
ἢδ δά δχργοβϑὶγ ρῥγοΐδβδϑβθα ἢ πη8ο] ἢ ἰο Ὅ6 {6 {γαθ. 
Με ββίδῃ ; θθοδιβ6 10 τγᾶβ δατηι (6 Ὀγ {Π6 96 »}5, {Π40 
1Π6 ἰοβ.ΠΠἸΟΏΥ σοποργηΐϊηρ [6 Μεαββιδὴ ψᾶ8 {ἢ 6 
ῬΓΙΠΟΙραὶ βιιδήεοϊ δπὰ βοορα οὗ {6 Ῥγορῇῃδίβ.. [Ι͂ἢ 
Ῥτοοῦ οὔ (18, ἢ6 οἰ(68 δοβαθθδίῃ, 68. Οπγηθ8 Ργο- 
ῬΠοίβ ποῇ ϑυπηΐί νδίοϊηδίὶ, ηἰδὶ 6 ερ Μαεββίᾶ, 
ἢ ἢ 18 Οχρ  αἰποα Ὀγ Μαϊπιοη! 68, αἰξ ἐλο Ῥγορλοίς, 
οι ἴοδο5 ἐο Μαϊίαοἠϊ!, ΤῊ ρϑϑϑᾶρθ 15 (ῃ8 
Ρδιδρ ἢ γαβδα Ὀγ [ἀπηρ6. ““Υοιι Βοβγοῦ [Π6 δογιρίαΓεϑ, 
8Π4 σοηϑίάδγ ἴΠ6 ἀΠΠΙροηΐ οχδιηϊηδίίοη οὗ {Π6Π| ἃ8 8 
τηδίζον οὗ 80 τπηιιοἢ ᾿πιροτγίδησα, {παΐ ὈΥ 10, γοῦ {Π]}ΠΚ 
{πᾶΐ γοιι ποῦ ΟΠΪΥ ρμαΐ γουγβοῖίνθβ ἴῃ (ἢ6 ΨψῪ οὗ 
δία πιηρ ἴο ἃ δίαιτα 116, θυ. δοίμα! }ν θαγη ᾿. Απὰ 
γαῖ [Π6ΥῪ 8}} (6βϑ ν οὕ τηθ. Ὑδογεΐογο, 1 γοι μοί ονθ 
τῃδπη, γου οὐυρῇῃϊ ἴο Ὀ6]Ιονα τι6.᾽ 15 σΟΠΟ] 819η 
(οὔϑεγνϑϑ [,δηρΡ6,) ψηϊοῆ τηδῪ Ὀ6 8814 ἰο ΠδιΌΓΑΙΥ 
ΔΙβα ἔγοιῃ [ἢ 656 ᾿ννογάβ, ἰ8 Ἰοΐϊζ ἰο Ὀ6 ἐπ ογηθϑά, ἀπ ἃ οὐΣ 
1 οτά ἱπιπηθα!αίοὶν ὑγοσθθάβ ἴο γτοῦυκο 6 «Ψ60}}8 [ῸΓ 
ἢ 1ΠΟΓΘ ΠΥ 80 αἸΔΠΊΘΙΓΙΟΔΙΪΥ ΠΟΠΓΓΑΓΥ ἴο {Π|18 ΠΟΏ- 
οἸυβίοῃ. 

40. καὶ οὐ θέλετε, ἃα. Καὶ Πα8 ἢοτα (6 8θ0η86 οὗ 
απά (γοέ) ; ἃ5 ἴῃ ΨΦοδῃ 6, 86. 4205. Αηΐ, 9, 6, 11. 5866 
(ῃ6 ποία οὐ Μαϊζῇῃ. 6, 26. "Ελθετε πρὸς με, ΠΟΙ 6 
πΠηἴ0 Π16 ἃ8 Μοβϑβιδῇ, δηἀ δάμη ΠΥ ΡΓα θβίοη8, δηά 
ΒΘ ΙΙονα ἴῃ Π16. β 

41. δόξαν --- λαμβάνω, 1 88Υ ποῖ {18 ἴο σοτηρΐδίη 
οἴ γοὺυγ τϑίιβδὶ (ο δ 1 ΤΥ ρτγοίθηβίοηβ. 1 κΝ : ηοΐ 
[Π6 ῥταῖ868 οὗ π|θῇ, ΠΟΥ 18 1 ΙῺῪ δἷπὶ ἰο οὐίδίη ἔτη 6 
Δη4 ᾿ηἤπδησα ἔγοηι [Π6 πυπηθοσ οὗ τὴν Πιιβοῖρ] 68, [ἰ 
18 οἰαρϑηγ ορβεγνοά ὃν Ευϊῃγτϊα5, τμδὲ οὐν Ἰοτγά 
ΠΟΙ. ἀ6βι.64, ΠΡ ηΘ6α 64, Ὠυπηδη ρίογνυ, 85 [Π6 ϑὰη 
πθο6(8 ποῖ (6 Πρ] οὗ 4 οδηᾶάΐθ.0 Κιώηοοὶ σγϑιηδγβ, 

Ἃ 
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τπας (ἢ 686 ψογὰβ ἔτοπι νογ. 41. ἅγα ραγθῃηιῃοίςϑὶ, πὰ 
(δαί νοσγ. 42, οοηηθοίβ νι ἢ 40. 

. 48, ἐγὼ ἐλήλυθα ---- λήψεσθε, 1 σᾶτια ηΐο γου Μ 1} 
[Π6 δυίῃογιίυ οὗ τὴν Βαῖῃοσγ (ἢ ΠιΙνη 6 δυϊῃοῦν) : 
γαῖ γου δάπμ! π|6 ποῖ ; ΠΟΥ͂ ἰ ΔποίΠοῦ 8ῃοι]α ἴῃ [18 
ΟὟ ΠᾶπΊ6, Δηἀ υηϑδησίίοποα ὈΥ 1)ῖνίπα δος! ΓΙ ΓΥ, 
᾿ἶπαὰ γοὺ Ψ1]} δά πη. 6Χχ. σγ. Βαγομοσῆθθαβ. Α τοπι- 
Ῥβία ᾿ἰβίοσυ οὔτμθβ6 Ρβουάο- ΜΙ 6β814}}8 88 Ὀ6 θῇ ψυῖῦ- 
ἴδῃ Ὀγ Φοῇη ἃ [,θηΐϊ. ΒγῪ παπῖδ 18 ἤφγ (88 οἵϊβῃ) πηθδηΐ 
αμέῤογὶέψ. ΤΠ τάϊοπ 18 1ΠΠππ5ιγαίθαὰ τ ἢ Ἰἀε δὴ ἐνῶ 
ὈγΥ ϑοποοίίροη, ψἢο 88γ5 (δὲ 10 οτΙρηδίεα τοῖα 
(15: [ἢ ἢΟ οἤδ δπιοηρ [Π6 96 Κ}18 νϑηταγοά ἰο Ὀσιης; 
ἰοτνατὰ δὴγ (ϊηρ στοὰς (ἢ6 αμέλῤλογὶέψ οἷὨ 80Π16 
ἔδιθουβ δῦῦ!. ΓΘ 86η88 οὗὨ {Π6 ραββϑᾶρα ᾿ῃΔΥ Ὀ6 
(8 ΘΧΡρΓΟβ86 4. “1 δᾶνα οοπθ δη ἰδυσῃί γοι 
δὶ 1 Πᾶνα Πρδγα ἔγοια τὴν ἤδάνθηὶν δι ογ." Τῆι 
ΟΠ γιβὰ πῃ {π686 ΨψΟΓαβΘ Ρ]ΔΙΉΪΥ ΒΠ6 5 (6 ΙΝ] η6 
οτἱσίη οὔ 18 ἐοοίτίηθ. 

44.. πώς --- παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες. ΤὮα ἰφίος 
ὙΟΓΩΒ σοῃίδϊη {Π6 οαμδα ΜΨὮΏΥ [ΠΟΥ οαπηοΐ ΤΟΡΟΒ6 
φοηβάδηρο. ἰῇ {Π6 ἀοοίτηςα οὗ (γὶβέ, πδπιθὶν, {ΠΕῚΣ 
ἀφβίτο οἵ νϑῖῃ ρίοσυ ᾿ϊπάθγοά ἰἤθ ἔγοπι γϑοοϊνὶηρ 
᾿ι, δῃά {πδὺ ὙΠῸ Ὺ ννοτα 8ο]!οἰέουϑ οὗ Ὀοίηρ δρρσγονεά 
πο θη, ταίῃογ (ἤδη υηΐο (οά. [1Δρ6 ν6}} οὔ- 
ΒΟ6ΙΝΘΒ (δύ [6 πώς ςοῃΐδῖη8 ἃ βίγοηρ ἀδηϊδὶ, δῃηὰ 
{πδ0 {πΠ6 ρῥτγοχίημάξΐα ογὶρίη οὗ {Π158 ἐπαδιεἐϊέψ νὰ8 ρ6γ- 
ΘΓ οἵ ν}}}, δ!ὰ βοῇ ᾿παἀπγδιίίοη οἱἁ Ὠδαγί 48 ἴο 
80 πα ΐβροβα (μ6πὶ, [ἢδὺ (Π6Υ τὐομά ποῖ οοας υηῖο 
(γιβί. ἄν 

48--- 47, μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν. ΓΘ 
Ῥδββᾶρθ ΠΠΔῪ ὑὕ6 (ἢ115 Ραγαρῃγαβθα. “ Αἰζπουρὶι γὲ 
ροηίρφιηη Δη4 το]θοῖ πη6, γαῖ ]Κ ποῖ (πηδαβυγίηρ, 
ΤΥ ἀἸβροϑβιίοη ὈῪ γοῦγ ονη,)} (Πδΐ δ γΟῸ ὁποηιῖῷ, 
δῃηα ἀ6διΓ6 γοῦῦ σοπαάδπγμηδίίοη. ΤΠ] 18 ΠΟΙΓΠΟΓ ΤΩ 

ΤῺ τ]5 νίενν, Ἡ εἰδίεἰη οἰΐε8 Ηοσ. Ερ. 4, 4, 87. υἱ αἴϊον ΑἸ σίιβ 
ΦΟΙΓΙΏΟΠΘ ΠΊΕΓΟΘ διιάϊγεϊ Ποηῦγο8. Νίαογοῦ. ἂς ϑοιηῃ. ϑβοεὶρ. 2, 9 ἃ 
10. Ιάξδο δυΐϊθῃῃ ἴεγγο ὈΓεν 85 ἴαπὶ αἢ ΠΡ ΘΏΪΟΥ δϑϑοσίυσ, υἱ ρᾶγνὶ 
Ῥεηάδηάυτη δι ϊίτ) ἤδη Υἱγ [ΟΥ115 1 [6] σα, φὰς 'ῃ ἴατι μᾶῦνο 

ἐ5896 Βοη ροϊεεγὶζ, τι οοη(ἰοηΐι8 ροί 8 σοηϑοϊοηε5 Ῥγδτηῖο τε ἐπ  ϑρῖς : 
διἰοτίοσα ἢθη τοαυϊγαί.. 
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ΙΒ ΠΟΙ 4ἰΠὶ : ΠΔῪ [{ 15 γαῖ ΠῈῚ γοιῦγ δαίναζίοη {ἰᾶϊ 1 
ἀοβίγο, δηά {ῃογοίογα γ6 πορὰ ποῖ βῦρροβα (δαί 1 
841] 06. γον δοσιβοῦ πηἴο αοά. (Καϊη.) στιν ὁ 
κατηγορῶν ὑμῶν, Μωσῆς, 1. 6. τπ6 ἀοοίτπαε οὗ ΜΟοΒαΒ8 
ΜΨ11 θ06 (Π6 σαυ86 δηὰ οσσδϑίοη οὗ γουγ τη. ΒΥ 
Μοϑβ6ε8, 18 πηϑδηΐ ἢ18 ΨΥΠΙΉΡΒ. 

40. περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν, 1. 6. Ὡοΐ ΟἸΪΥ. 
ἀεῆηκα δηά ἰδυρῶϊ ὈΥ ψν δὶ Ὡλᾶγ 9 8 Ὠινῖπο Μαββοη- 
ΒῸΓ τηϊρῃϊ Ὀ6 ἀἰδιϊηρο ῃ6α ἔτοπι ἃ [4186 Ῥγορδδί, θυΐ 
8150 ἐογθβϑῃον θα (ἢδὲ δυίϊον οὗ ἃ Ὀθίογ σο! ρίοη ο 
88 [ὁ σομηα. δα ]) 6. 18, 1ὅ. 8.84ᾳ. (οβοπη... 

, 45. εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πώρ 
τοῖς ῥήμασι πιστεύσετε; [δ γου Μ|} ποῖ Ὀεῖανα (6 
ευγίἐϊησ8 οὗ Μοβεοβϑ, σῇοβθ δυϊῃοῦυ στ γοὺ 18 
Ραγδιηοιηί, δὴ ψίοϑα ΨΓΠΏΡΒ 86 80 δΙρὮΪ 
Θϑίθοπ)θα ; [ἢ γοι] ἃΓ6 80 ἱποοῃβίθγαίβ 1ὴ ννϑὶρ!ηρ' 
[15 τσογἶΣ, ἢο ψΜοηάον [δὲ γου ταΐυβα σγθαϊῦ (0 τη6, 
Δηα το]θοῖ τὴν ἀοοέγίπε. (Καὶη.) ΤΠ6 ρᾶδβθαρα 15 (ἢϊ18 
ῬΑιδρῆγαβθα ὈΥ̓ γγ εἰβϑίεϊῃ : "αὺυ)ἱὶ ἴᾶνα [6 ῥγθοθρίβ 
οἵ Μοβθ5 σοπιηι δα ἴο ὙιΣιηρ, 80 (μδὲ γα γτοδα ονϑὶ 
δηὰά σοηϑιοσ (ἤρθη ἐξη ἐΐπιθθ. [1 γα Ὀ6 80 :ῃ00Ώ- 
βἰάοσγαίθ ἴῃ "νει ρῃϊηρ δ 15 [ΘΓ εὐγίἐέθη, ὩῸ ψΟΏ-: 
ἄἀδγ {Πδὲ ΤΥ τυογας 5ῃοι]α ὈιΓ βοιηα ἴῃ. ΥΟῈΓ ΘΑΓΒ, 
δηα [1] ἰο αἴδοξς γοὺυγ ἤθαγί8. 1 γοῖι ὕδίθνα ποῖ 
Μοβ68, ψ]ιοβα δ ΠΟΥ γοὰ ἢδνα [ῸΓ ΠΊΔΩΥ Δ9Ρ8 80 
ὨΙΡΉΪΥ γτανογοηοδα ; η0 ψοηάογ [ἢδΐ γα βῇῆοι α βογι- 
ὈΪβ ἰο γιὰ ογεάβθησα ἴο ἃ πϑνν ἰδοῦθγ." ἘΠΕ Υ ΠΉ118 
488 ῬΑΓΔΡὮΓΑΒΟΒ: “1 γο ΠΡ 6 αν (ἢΡ τογϊέίπος οὗ 
οη6 Μηοῃ γ6 Ὀοδλβί {πα γ6 Θβρθοῖδ!ν γον ΓΘΏςΒ, 
μον ΜΙ] γα θ6ίιονα {Π6 τὐογαῖ ῬΓοσΘαΊ Πρ ΕἸ ΟΠ. ΤῈ 6 
ψ ΠΟΠ Υγ6 80 506] ΟΙ 5}. αἸΒΠΟΠΟΙΓ δηἢ γον]]8 9 ΑΚ 
Ὁ Ιοτὰ δὰ Ὀεΐίοτα ργονεα ἰἢδῖ, ἱἰποιρὴ {Π6γ 
βαθηγοι (ο ἢοποὺῦγ “9ῳοῃη, ΤΠΘΥῪ .1ῃ ἴαες ἀδϑριβθα Ἠϊπὶ ς 
ΒΟ ΠΟῪ ἢ6 8ῆονγβ {πᾶ ἰπουρὰ πον βθθὰ (0 ὕει θνθ 
η Μοβδθ8, γεί {Π6Ὺ ἰπ σϑδὶ εν ἀϊβῦθ! να ἢϊπι. δι 
ἄοσδβ (6 ἀγριιηθς (Πὰΐ βοοηθά ἴο τλκο ἴον ἰβϑιὰ 
(τη ἀραϊηβί [6 πη, τὴς οὖν παράνομος, ὃ συνήγορον ἔχων 
τὸν νομοθέτην, ἢ οἱ κατήγορον αὐτὸν ἔχοντες. (Ἐπ Π γι.) 
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ΟΗΑΡ. ΡἹΙ.᾽ 

1---8. ὅδε. Μείϊι. 14,18. Μαχκ 6, 456. [Κ6 9,1. 
δηὰ (6 ῃοίθ8. Μετὰ ταῦτα, 1. 6. Οὐ Ὠανιηρ Ποαγά 
οὔ (6 ἀδδίἢ οὗ Φοιη, 296808 μδᾶ ροπα οἵ {6 Θδδϑίθγῃ 
Βῇοτρ οὔ ἢ ἰακα ἴο ἃ ἀδϑβαγί 1η (Π6 νἱοῖηὙ οὗ Βοίἢ- 
88141Δ. Ὅτι ἑώρων, ὅζε. 320» ἐΐεν δαιυν, ἄς. ὍΠΟΥ 
Το] οσοά .26805 ρΡΑΓΟΥ ἴο 6 βρϑεΐϊδίοῦβ οἵ ἢ18 ψοηάογ- 
ἴὰ] ψόγβ, ῬΑγΕΥ (ἢδὺ (ΠΟΥ πιρῆς τποιηβαῖνοβ ὃχ- 
Ρογίθῃοθ ἢ18 δβϑϑἰϑίδβῃςθ. ᾿Ανῆλθε εἰς τὸ ὄρος. [Ιη [Π6 
ΠΑΓΓδΙΊΟη οὗ [6 τνοησο γι} τηῖγαοῖ (ἤθη νογκοά, δὲ. 
ψοδπ οὔ 8 8οΠ16 οἰγουτϊηδίδησ68 ἴο 6 ΒΌΡΡ]16ἀ ἔτοηι 
[πΠ6 οἴδον Ενδηρ 8.8, ΘΧ. κῃ. [π81 9688 Ὀαιηρ οὐ {86 
Του Πΐλ1η, ΟἹ δβ6αίηρ ἴΠ6 τιυϊυΔ6 ΔρΡΡτοδαῃϊηρ, 
ψοηΐ ἄονη, Ποαϊ θά τΠ6 βίο, δηὰ τδυρῆϊ ἴῃ 6 Ρθορὶε, 
δηά ἰονᾶγ8 ονθηϊηρ ψουκεοα {Π6 τηῖγδο6 ἤθΓΘ τη 6}- 
τιἰἸοηπ6α." (Κυίη.) 

4. ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων. 
Ἴδμοβα ψῆο οοηίεηά (ἢδὶ «6818 ᾿ἴῃ [6 σουγβα οὗ [118 
ΤῊ ΠΙΒΕΓΥ σα γαϊθαὰ ΟὨΪΥ ἔτυο ραββϑονοῦβ δἱ ψ6γΓ 58] 6 πὶ 
(866 [86 ποία οἡ Ψοδη ὅ, 1.), βῖίπσα ἴΠ686 ψογὰβ ἃΓ6 
δάνοιβα ἴο {Π6ῚΓ Ορὶπίοη, τηδί δίῃ (Πα {ΠΟῪ 8.6 
Βρυγίοιβ, δπὰ ἴο θ6 σϑηςσοὶ]οὰ. ὙΠογα 18 ποι πίηρ᾽ 
(8 {Π|60} ἴῃ 1:18 σομαρίοσ εἰἴποὺῦ δῦους [ἢ 6 ῬᾶΒΒΟΥΘΊ, 
ΟΥ ΔΏΥ Οἴδαι ἔδαβί : ΠΟΥ 068 [Π6Γ6 ρρθᾶγ ΔῊ γϑᾶϑοῃ 
ὙὮΥ 9οἤη βῃου!α αν πιδηἰοηθά τηδὲ {Π6 ρϑββονδγ 
Ὅγ88 δ΄ ΠδΔηά : ΠΕ (ΘΓ Ψ1Π [Π6 τοπηοναὶ οὗ ἰῃ6 ψογαβ 
Ιθανθ 8ὴγ ἐασμμα. ὅὃο Βρ. Ῥϑᾶγοθ, ψοββίιβ, Μάπῃ, 
Ῥυιθβίίου, δηὰ οἰδθσβ. Βιιΐξ (6 ψογάβ γα ἔουπὰ ἴῃ 
411 (6 Μ55. δηὰ νογβίοῃϑβϑ, δηά δγὸ σοηῆγιηθά ὃν {π6 
οἰϊαιοη8 οἵ (Π6 ἔδίμθιϑ. ΝῸΣ ἃ {π8Ὸν ἀδνοιά οἵ 
Β6ΟΡΘ, δβίποθ {ΠΟΥ 86 6Πὶ ἰη 6 ηἀο4 ἴο δῆῃο ν δοιο ἰξ σἀπιδ 
ἴο Ῥᾶ85 {π8ὲὶ 80 σγοαΐ ἃ τυ τἰί6 848 ἔνα Πυπάτγοά 
ῬΘΓβοῃ8 Βῃου ἃ πᾶν βοοϊκοά ἰοροίμογ ἰο ἤθᾶγ (γίβί. 
Εγγὺς ἀδηῃοίο8 ψΠδί 15 αἴ Πδη4, νϑσὺ ἢθαγ. (Καυίη.) 

ὅ. ἐπᾷρας ---- τοὺς ὀφθαλμοὺς, Α Ηοθτγον Ρ]δοηδβῖα ; 
88 ἴμικε 16, 29. 7)}οῆη 4, 85. δ8ο ἄδϑη. Φῷ, 4. δ) 
ΔῊ Ὁ ΓΝ 5661. Ραγαὶ. 21, 16. (Κιιη.) Λέγει 
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“πρὸς Φίλιππον, δαϊέλ μηέο Ῥλὶϊ᾽ὴ)ρ. ἢξάν οὖν Τιοτὰ 
Βῃοι ἃ πᾶν δἀάγοβϑοά (6 ψογάβ ἰο βλὲϊ τϑιῖῇογ 
[Πδη ἴο ΔΗΥ͂ ΟἴοΓ ἀϊβοῖρίθ, [6 δοπηπηθηΐαΐοῦβ ἃγα ποῖ 
ρτοθά. ΟΥ̓ ἴῃ οοηγϑοέμγοδ, (ἴῸγ 6 σδῇ σίβθ 20 
Βισοῦ τθ8η Πσοπ]θοίαγθ,) ἴΠ6 τηοβί ργοῦϑῦ]α οὔθ 18 
(ῃδι οὗ ΒοηρΕΙ, Ἐπ τεῆς Ραυΐυ8, δηά Κυϊηοοῖ, ἰδὲ 
ΡὮΠΠΡ Πδά ρου αγὶν δϑϑισηθα ἴο πϊπὶ {Π6 Ὀγονίηςα οὗ 
Ρτον!αϊηρ ίογ {Πεὶγ ἰοοά. 

6. τοῦτο δὲ ἔλεγε πειράϑων αὐτὸν, ἐλὶδ ἦ6 βαϊά ἐο ἐγν 
ἧμηι. Ἐλοϑοηῆϊῃ. δηά υϊηοοὶ οὔβογνα, πᾶ δ. Φοῇη 
ἤογα (48 οἴϑθῃ) ἱπίθγροβοβϑ ἢ8 οὐη Ἰυσρτηρηΐ δηὰ 
ΟΡ πίοῃ, δηά ἀο68 10 ἰῃ {Π18 ρ[4ς6 ἴο βίιονν (ἢδι «6888 
ΑΘ δῖ ὯΟῸ 1088 ΠΟΥ͂ (Ο ῥγοςθοά, Ὀυΐ ψιδοιξ ΔΗΥ͂ 
᾿ρϑιίδίίοη ἀϊὰ νι ῆδὲ 15 {πη πασγαϊθ. [{18, Ποναν ῦ, 
τΏΟΓΘ ἱπηρογίδηϊ ἴο οὔβεσν (ν ἢ} 1,4π|Ρ6) {ΠπΠδὲ 765808 
ἤοΓο ἐγίο5, ἃ8 πειρασμὸς, ΟΓ ἐγίαΐ, 18 ἀ5ογ 64 ἰοοά, ἴῃ 
ὅδη. 22,1. δΔηά Ηορῦ. 11], 17. 1. 6. ἴῃ ογάοσ {δὲ {16 
δϑογαῖ αἰβροϑβι(οηβ οὗ πο ῖγ ἤοαγίβ ταὶρς θ6 πηδηϊξεϑι, 
Ὀοίἢ ἴο της ΠὨ΄8ο 1 0165 ἐπαιηβοῖνθβ, δηςὶ ἴο οὐ μογβ."» 

7-9. παιδάριον, α ἰαά, οὐ ταῖμοτ α ψομέὴ. Τἢε 
ψοΓὰ ΔΘ 68 (ο (6 Ηοῦγ. 3, ν ῃϊοῆ ψνῶβ υδαὰ οὗ 
τη 4168 οἵὗὁ ΔΥ ἃρ6 ὮΡ ἴο πιδηῃοοί, δηὰ δνβϑῆ Ὀευοῃά. 
50 ἀξεῃ. 44, 88. ψίογα Βοη)]δπη, το δαὰ 708 
ΤΩΔΙΓΙΘΑ, 15 οδ]]οὰ ἍΞ : δηὰ 80 ἴῃ Τοῦ. 6, 2. 848η4 10, 
18. ψίογα ΤΟΡί48, νῆο ψγ͵8 (ἤθη οὗ 8 πηδγγαροδῦϊθ 
8,8, 8 οδ]] Θὰ παιδάριον. δὸ 4180 (ὑαἰθῃ (οἰϊεὰ ὃγῪ 
Ὑν εἴβ8.) ἀρρὶ68 {π6 ἴϑγῃι το ἃ γοιιἢ οὗ ῆἤδβοη. Νογ 

ἈΞ Τλτηρο οἰΐε8 ἢ, Βεοἢαὶ οὐ ἔχοά. 16. Τεηίαϊϊο αυὰ Ὠευδ ἰοηίδί 
οΓΟΔίΌΓΩΒ 8.88, ἢϊ δὰ πιδη! [δδίδηάιυ Βάεῃ), ᾳφυοά Ὀοηΐδ θεηῃείδοϊαϊ, 
Ρυῃίδῖ Π8]08 ; πεῆϊι ἰδηϊδῖ ΡῈΓ δ6, οὔτ πονὶϊ ὁοου] 8 οογαΐθ, βοὰ 
αἱ ογοαΐυτγῖθ ἴῃ τηυηάο ρμαϊεαοίϊαῖ, χα] ᾿Αμμούραν παῤ τ ΤΠΕΟΟΟΣ, 
Μορϑιυδδῖ. ὑνἤοθα ἱπεγργοίδι ἢ. ἰ8 88 ἴοϊϊοννθ : Πειράδϑων αὐτὸν, 
ἀντὶ τοῦ, δοκιμάθων, εἰπὼν ἵνα εἴπῃ, δόκιμον ποιῶν. Τὸ γὰρ δια- 
πορῆσαι πρότερον ἐκεῖνον διὰ τὴν ἔνδειαν, εἶτα ἐκ πάραδόξου θεωρῆ- 
σαι τὸ γινόμενον θαῦμα, ἐδίδασκεν αὑτὸν ἀεὶ τῷ Θεῷ τὸ πᾶν ἐπιτρέ- 
πεν, καὶ μηδέποτε ὑπὸ ἐνδείας στενοχωρεῖσθαι τὸν λογισμὸν. 6 
Θχροϑβί(οὴβ οὗἩ (Π6 ἘδίΠΟΓΒ ΏΔΥ Ὀδ Βοθὴ ἱπ ϑυΐςεγ 5 ΤΠ68. ὑπο γ [Π6 
νογὰ πειράθω. Ἐυϊςῆγτηἶι8 οομοί οι β ἴπθ Ἴχργοβδίοη Ὀοΐ ἢ ἀνθρω- 
πρεκῶς δἀηὰ θεοπρεπῶς, ἷ. 6. ἴοΓ εἰς ἀπορίαν ἐμβάλλων αὐτὸν, ἵνα 
τὴν ἀπορίαν ὑμολογήσας, ἀκριβέστερον καταμάθῃ τοῦ μέλλοντος γε- 
νέσθαι θαύματος τὸ μέγεθοε" εἰ γὰρ ἀκλῶς ἐγένετο, οὐκ ἂν ἐφάνη 
τηλικοῦτον. 
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ὀυσὰ (Π6 ἀἰπιηυνα ἰοτπὶ ἴο μ6 οδ]εοίοα ; β1πης6 1ὲ 
᾿ὰ8 ᾿ΓΘΙΘΆΓΥ [Π6 56η86 Οὗ [6 ῥγΓΙΠν6. ΝΑΥ, ϑοῖη8 
σοσῃαμοηίδίοῦβ, 88 [Δ Π1Ρρ6, ἅς. Βιρροβα (ἢδί ὈΥ παιδά- 
ριον, 15 πηθδηΐ ἃ ἡπαη -δεγυαηί. ΤὮυβ (6 Η6Ὁ. ἋΖ 15 
8064 ἰῃ 1 Κίηρθ, 1, 7. Απα ι[ὲ παῖς ν 85 80 
δι ρογθά ὈΥ τς Οτραῖκβ, 18 61} Κῆονῃ. [,Δπηρ6 
ὮΙΚΒ8, ἴοο, τἢδι {1}18 βογνδηΐ ννἃ8 οὔθ Ψὴο ψαϊιθαὰ οὐ 
ΟΠ γιὰ δῃὰ 1[ῃ6 Αροβί!68, ρογίιδρβ οὔθ οὗ (πὰ ἠϊγοά 
δεγυαπές οἰΡ]ογΥΘ α [π΄ ἔΠ6 ἐκβιηὲ, Βηἃ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ϊαι- 
856 [ἃ ἀἰ8ςοῖρὶ6 οἵ (Ἰμγιβί. Βιιῖ 1{ 866 18 16 ὈγΟΡΔ0]6 
(πὰ τ1[Π6 ψογὰ τοῖν ἀσδίρηδίθβ 4. ὈΔΚΟΓ᾿Β ὈΟΥ, ΟΥ 
᾿γουἢ ν 80 μδὰ Ὀθθη βεηΐ ονϑῦ (ο ἀΐβροβα οὗ Ὀγεδά 
1η ἃ ρίδοθ ψοσα, ἔγοπι ἴμ6 πηι] 4ς ΠοἸ]Θοίοα το» 
ψοῖδογ, 10 ταῖρσῃῦ 6 ργαϑυμπχρα (ο Ὀ6 νΘΓῪ νϑπα!θ 6. 

9. ἄρτους κριθίνους, δαγίον ἰοαῦθδ, τιιϑ6α δῶοηρ [6 
ΔΏΟΘΙΘΏΙΒ ΟὨΪΥ ὈΥ ΡΘΙβΟΩΒ οὗ ἰἢ6 ΙΟΨΕΙ βοτί. δεθὶ 
Κιηρβ,7,1. 16, 18. ΕΖ. 4,12. Μ᾽ είβίειη ἴθ ῥγο»: 
π68 ἃ ρστοαῦ Πυ06Γ οἵ (Ἰδββῖοαὶ ραβϑβϑαρθϑ, οὗ νης ἢ 
{Π6 τηοϑῖ Δρροϑὶία γα (ἢ6 [Ὁ] ον ηρσ, δθηθα. ΕΡΙδβῖ. 
18. Νοη βηΐηὶ Ἰυσαμάδ ΓΕΒ 688 Δ40.8, οἱ ροϊοηίδ, οἱ 
Ῥηιδέγιση ὀογἀδαοὶ ρϑη18. ϑαυξδίοπ, Αὐρ. 24. (ο- 
ἢογί68, 81 δ σοϑϑίββοηί, ἀθοϊτηδίαϑ λογάθο Ῥᾶυϊῖ. 
Ῥεϑδοῆίη, [0]. 83, 2ὼ, “οοσπδηδη ἀϊχὶὶ : λογάρωπι [Δ6- 
τὰ αδί ριιογαιη. ΊΙΧοσης οἱ : ὨσηςΙΆ 64υ}8 οἱ 
851η18. 1115 βοτί ὈΐΓ ἴοοα νγνᾶβ υ1866 ἴῃ {{|}6 ρσΙ ΠΠν6 
δρ68, 8η4 νγ88 γείδ ηθὰ διγοηρ {Π6 50] ά 16 8 οἵ (6 
ΘΟΥΪΥ ρϑεοαβ οὗ ὕταροθ δπὰ ἔροιο, ἐβουρῇ δἷϑοι- 
ψναΓ δ 1 88 ΟὨΪΥ βεγνθα οιΐ, ἃ8 ἃ τηᾶγΚ οἱ ἀἰβρίδοθ, 
ἴ0 βυοῇ 85 δα Ὀβθὴ ρΈ ΠΥ οὗ την, οὐ σονδτγάϊςθ. 
Δύο ὀψάρια. Μαιίμον, Μαικ, δῃηά 1Κ6, αν δύο 
ἰχθύες. ἫΝ ἴπεγθ 18 ΠῸ ἀἰϑογθρᾷῃυ, βίηςβ ὀψαρίον 
(ἔτοαι ὄψον), ἐπουρἢ 1 ΡγοΟρο ΪΥ 5ιρη1ῆ88 ψ Βδίανεῦ 18 
δδίθῃ ψι Ὀτοδά, δηά ἐπε ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαδἀ ἴο οὐ 1π6αΐ, 
8Δη4 ΘΒρθοίδ! Υ ἀδηοίεα οοοκοα τηραΐ :) γοῖ ποῖ υη- 
Γαι ΘΕ ἾΥ, ὈΥ ΒΥῃΘΟαοσἢ 6, 5]ρη1ῆς68 ,45ἦ, Θβρϑοῖδ 
οοοϊοά, οὐ Οἰθσ 88 ὑγορατθά, ψῃθίμοῦ Ὁ Ὀεὶης 
τολϑίθα, οὐ ἀγίθ, οὔ. ριοκίοθα; δηά, ὈΥ 16 ἰβϑίθσ 
ΨΓΙΟΙΒ 15 ΒΠΏΡΙΥ υ8664 ἴοὸγ δή. ΤὍΤΠα ἢ5}}68 6 Γ6 πηθῆ- 
τἰιοηθα ψογθ, ηο ἀουδί, ρΡΓΟρΡΑΓοά ογ σοοκοᾶ, ψῃϑίῃοῦ 

. ΒΥ ΡῥΙΟΚΙΠησ οὐ οἴπογνιβθο. ὙΠα ᾿αἰίο βοθιὴβ ἐπ6 
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ἴὭΏΟΓΟ ργορδῦϊα Ορὶπίοηῃ. [ἢ ΠΟΙ 6486 Ψγν6 ΤΑΥ͂ 81.0- 
ῬοΒ86 (᾿δΐ, ἴγοτῃ [Π6 αυδηθν οἵ ἢβἢ 800 }|16εα Ὁγ {Π6 
ΠοΙρῃθουγεηρ 14Κ6, 1 ψου]ὰ 6 8 νΕΓῪ σοιηοη δηὰ 
σἤθαρ ἔοοά. 

10---18. ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν, ΟΥ̓ΔΘΓ 
(ὴ6 πηϑῇ (ο 8ϊϊ ἄἀονω, δα σᾶγὸ {παΐῖ, ζο. ΤΠ νοσγά 
ἀναπιπτεῖν, ΠΟΘΙ, ΔΏΒΨΟΙΓΒ (0 κατακλίνειν, δηά 
Ῥοϊηΐβ ἰο [(Π6 ροδίξίοπ ἴῃ ψιοῖ ἰοοα ψγὰ8 ἴδκθὴ ὈΥῪ 
186 δηξοηίβ, ἰπαὺ 15, 1ὴ ἃ γεείϊῖησ ΟΥ γεοιμπιδοηΐ, 
ῃοΐ ἴῃ ἃ δἐέέϊηρ ροβίυγθο. Τῇὴδ ψοσα 18 4180 80 υϑοά 
ἴῃ ΓΚ6 1], 87. 22, 14. ΨΦομῃ 18, 19. 21, 20. ΤοΡ. 
4, 1. δῃηὰ Ὀγ {6 (ἸΔββίοδὶ ψγίθγβ. ὅδὅ66 ΕἸΒΏΘΓ οἡ 
Μεδικ 6, 40. 

10. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ, ἐΐογ τυαϑ πιμοῖ 
ὅταδε ἴῃ ἐδ »ίαςθ. Νο πού ογ, 5ϑη6 6 1 ν)88 βρσίηρ, 
δηα, ἔτοι [Π6 ρΡ]ΘΠΙΥ οὐ ργα88, 1 ψου]ὰ Ὀ6 ἃ ρίδοθ 80 
ΤΠ ἢ [Π6 ΤΌΤ 80}{80]6 ἴο {[Π6 ΡιΓροβθ. 18 οἱγ- 
Ουπιϑίδηςθ, Βα γ5 Ὠνγ. ΡΑΪΘΥ, 8. Ὁ] ηἶΪγ (8 γοηδγκ οὗ 
Δ ΘΥΘ6 Ὑ1658. 1ΔΠΠΡ6 σΟΠΊρΡΑΓα5 ΤΊΌυ]]. “ὁ. ΕἸορ. 
ὅ. νοῖ. 05, . Τυπο ορεγαίδ ἢθ6ὸ ρὰθ685 αἰβοιμηθαί 1ῃ 
ἢογθᾶ, Ασθογιβ δηπίαιθ αυἃ ᾿Θν18 ὑπ τα οδαϊ. ΑἹ 
8101 αυϊδαὰθθ ἀΔρ65 οἱ θοϑίδ8 Ὄβχϑίγαϑί δἰ ὃ ( ϑβρ!θυ8 
6 Πη8848 ΟΟΒΡΙ ΠὈυδα6 ἰοσγαπη. Αἰπθη. 1)εῖρῃοϑ. 4. 
Ρ. 161. κελτοὶ φῆσι τὰς χοὰς προτίθενται χόρτον ὕπο- 
βάλλοντες. ὅε6 δίυκίυ5 Απία. (οηνίῖν. 2, 84. Ὀ. 417. 
νι. ππειά 1,219. Τυπι νἱοία γενοσδηΐ νΊΓ68, γμδὲ- 
Μ6 Ρ6»" ἤογϑαπι ᾿ταρ] θηΐαγ νοίθγι8 ΒδοςΟἢΙ, ρ᾽ηρΒηπ6 
ἐπι: Τρμαὰ Ηοτοά.1, 196, 12. πρὸς Πέρσας κατακλ΄- 
νας ἐς λειμῶνα εὐῴχεε. Ηοπι. 1]. Δ. 888, Ασωπον ἐποίην, 
γἤοΓα (6 βοῃο δϑῦ Ἔχ ρ] αἰ ἢ8Β ποίη χρήσιμος λέγεσθαι, 
Ἰ. 6. ἐγκοιμᾶσθαι τὸ εἰς λόχος ἡ ποίη σχεδιασθήσεται τῷ 
ἀνακεισομένω. Ψιγρ. θη. 8, 176. ἀδρ68 δεῖ, οὐ 88Ὁ- 
ἰδία τθροῃηὶ Ῥοουΐβ, σγαπιΐϊηδοηιο υἱγὸϑ5 ἰοσαέ ἐρ56 5ραϊ. 
ΤΠροοσ. 14. 18, 84. ἐκβάντες δ᾽ ἐπὶ θῖνα ---- στορέσαντο 
χαμεύναν. Λειμὼν γὰρ σῷῖν ἔκειτο μέγας στιβάδεσσιν 

ἘΞ ΤΠς Ὀοοίοῦ της Πᾶνα οἰϊρὰ Χεη. Αη. 1, 4, 9. ἐξελάυνει --- 
ἐπὶ τὸν χάλον ποταμὸν, πληρῆ δ᾽ ἰχθύων μεγάλων καὶ πραέων" δορὰ 
ΖΈΟΝ]. Ρεγβ. 610. φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἠλίον κύκλος μέσον 
πόρον διῆκε, θερμαίνων φλόγι. 4Ζοβθρῇ. 159, 3. φοινικόφυτον δ ἐστὶ 
τὸ χωρίον. , .ς τ 
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ὄνειαρ ἤΘΓΘ [Π6 διό ο αβὲ γα Κ8, μηχα 88 ἘΠΘΥ͂ 
Ἰϑάθ τὰς στιβάδας ἐκ τῆς ἐν τώ λειμῶνι φυομένης 
ὕλης, ἔογ {ΠαῪ οΔ]] ρα στιβάδα τὴν ἐξ ὕλης χοῤτώδη 
κατάστρωσιν. ΤΔηρα Οὔϑεῖνοϑ ἰῃδὶ (Π|8 18 ποί ἰη- 
κςοηϑίϑίοπιὶ ψἱτ ψηδὲ ννὰ5 Ὀοίοσο τηοηςϊοηρά, οὗ 1Π6 
ἰδοθ Ὀδίηρ ἃ ἀσδογέ, βῖηςα ἴῃ6 ψογὰ οἴδη ἀδῃοίοθα 
[πε ΙΏΟΓΕ (ἤδη ἃ σγακῖπρ οομηέγῳ, ὙὮΙΟἢ, Οἡ 80- 
οουηΐ οὗ {Π6 1688 νοσκΚ γοαυϊγοα, ψουϊά ὃ6 {ΠΘγΘΌΥ 

νι ἈΠΙΠΒΔΟΙΘα; δηαὰ {μιι5 [ἢ6 (δοιὰ δα ςΤΠΙΘΗΥ τοὸ- 
ἔοτθηοθ ἴο {6 ἐπγεφμοπέϊα ἐοπιΐπσι. ΓΘ ϑ88π|0 
σοπμηδηίαίο οὔϑοενοβ, ταῦ Πποιρὰ [818,18 οδ] θα ἃ 
Ἡδρτδίϑιη ((τοπὶ ἼΔΩ), νεῖ ἴ{ 185 ῃοῦ ΘηΠγοὶΥ υη- 
Κηονη ἴο {πα (Ἰαββϑιίοαὶ νυ [6 ΓΒ ; 1. 6. γα. αδοῖρ.- 8, 
841. Ῥαβοϊίυγ ἴδαι16 ροοι8 Ιοηρὰ ἐπ ἀδδογέα. Ἰοτοί. 
Ι,. ὅ. Ῥεγ Ἰἰοςᾶ ρμαδσίογμηὶ ἀδδογέα. ὅδ66 1116 βιιῦ)οςί 
σορίοιΒ}Υ ἰγοαῖθα Ὀγ Ηδβθιιβ ἴῃ ΒΙ0]. Βγθηι. (]α58 1, 
Ρ. 122. 564. 

10. ἄνδρες. Νοί λογεῖποθ, Ὀυΐ υἱγὲ Σ 88. ΔρΡΡρΟΔΓΒ 
ἔνοτσι ἰπ6 ρδια αὶ ραββαρα οὗ Μαεαίζον, ψῇογε [5 
δἀάροά, δ6581465, “ ψοϊιηθη δηά οἢι! ἀγθη." ὅδοο (6 
ποίθ οἡ Με ίῇῃ. 14, 20 ἃ 41. 

12, ὡς ἐνεπλήσθησαν. γα ΜῈ πηυ8ὲ βυθδια τροφῆς, 
ΨΥ ΠΙΟὮ 18 δι ρρ οα Ὀγ ΖΒ] Δ Νᾶγ. ΗΪ8ι. 12,1. οὧὁἡ 
{Π6 ψοτγὰ κόφινος 866 (Π6 ηοΐ6 οἡ Μαίίῃ. 14,21. [ 
ταυϑί ποῖ οἷο ἰο οὔβογνα (ἔοι [,Δ0Ρ6) (μᾶΐ, διηοη 
(ἢὴ6 (ἀφ 111685, 11 88 [16 συιϑίοιῃ οΣ ἴῃ6 ἢοβί ἴο Ὀγθ8 
(Π6 Ὀγοδά δηὰ ἀϊβίγιθυΐθ 1ἴ, ΘΒρϑοῖδ! ]ν ἴο βοπὴβ ραγιἰ- 
(ἰσυαῦ ΡΟΓΒΟΏΒ, ἃ8 ἃ πηᾶτκ οὗ ροοά ν1}} δπὰ ἔτιθηά- 
5810. ἕν Χο. Απδρ. 1. 7.. Καὶ πρῶτον τοῦτο ἐποίει 
Σεύθης. ᾿Ανελόμενος τοὺς παρακειμένους αὐτῷ ἄρτουξ, 
διέκλα κατὰ μικρὸν καὶ διεῤῥίπτει οἷς αὐτῴ ἐδόκει.᾽ 

12. συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα. 1, δἴηρ6 
1ΠυϑύΓαῖθϑ {15 ἔγοπλ Αἰμθη. Ῥϑῖρηοβ. 1. Ρ. 18. οὐκ 
ἔφερον δὲ οἴκαδε οἱ παρ Ὁμήρῳ ναι οι ιδος τὰ λειπό- 

α' ἀλλὰ κορεσθέντες κατέλιπον παρ οἷς ἦν ἡ δαίς" 
καὶ ἡ ταμία λαβοῦσα εἶχεν, ἵνα ἂν τις ἀφίκηται ξένος, 
ἔχοι δοῦναι αὐτώ" δηά τοΐεγβ, ἴογ {Ὁ1|δσ ἀθίδ:15, ἀθ 
γοἰσιῖδ πιοηδαγηι ἀρ ἀπέϊφμοδ, ἰο ϑίυ Κι} Απιὶαᾳ. 
Οοην. 8, 46. [{ νγᾶβϑ σι ϑίοιμηΓΥ (8ᾶγ85 ΓἸρ.οοί,) ἔῸΓ 
ἴΠο86 (ἢδἰ αἰ ἴο Ιϑᾶνα βοιῃϑίῃίηρ ἴο (Π6 νγαϊασ, ψ ὨΙΟἢ 
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ἜΠΒΕΙΙ, 18 οδ δὰ ἢ {πὸ ΗΘΡ. ΠΡ, Ῥεαὴλ. [τ ἰ5 
γε} οὐβογνοα Ὁ ἘΠΕ Πγιαῖπβ, (παὶ [ἢ6 τοᾶϑοὴ ΨὮΥ 
ΘΌΓ Τιογά ογάογεα {Π6 ἔγαστηεηῖβ ἰοὸ Ὀ6 ραίπεγοα ὉΡ 
ψ88, ποί ἔστ ἴδ βαΐκο οὗ δον δηᾶ οϑίοηίδιίσπ, Ρυΐ 1Ππ 
θεεσ (δαὶ ψἢδὶ δα Παὰ ἄσῃο, τηρῃξ ποῖ Ὀ6 τῆσυρδὲ 
ἃ ΙΔΟΙΟ ἴαπου, [.δαά, ἐπα Ῥμι!οβίγαιαβ Υ].. 1, 18, 
(οεεα Ὀγ ΒυΙΚΙΟγ,) ϑθθῖηβ ἰσ πᾶν παὰ {Π19 ραβϑαβίθ 
ἐπ νἹ6 0 ; {Πουρῇ δα ργίνεβ {πὸ ἡδγγϑίίοῃ ἃ βρι8ὶ 
δΡΡΙ!εδίίοη. δΔαίτες ---- θεῶν εἶσι, καὶ σιτούνται θέοιφ 
παντῶς που, καὶ θεραπόντεφ αὐτοῖς εἰσιν, οἷς μέλει τοῦ 
μηδὲ τὰ πίπτοντα τῆς ἀμβροσίας ἀπόλλυσθαι. Β0ἢο- 
εἰΐρσοη οἰΐε8 δοῦῆδγ, Μη βιμηξ ρορηδ 1 οται, αὶ 
πιίσαα οἰϑογιπι πορἤρτπί, 86ταθη. Ργοξαπάπηϊ, εἔ 
ἔθροῖη πορ]ραυπί. 

14. αἱ ---- ἰδόντες ἃ ἐποίησε σημεῖον. Α ΓᾺΓ ατοδίον 
ταϊγαοΐο τΠ88 {παὶ οὗ Νίοβεβ, νῃὸ αἀϊά ποὶ ργοάμπεε 
Βεοδά, Ὀυΐ οηἷν οδέαϊπεά ἐξέ ἐγτοϑι ΠΠεαῦδη, απὰ ἰἢαῦ 
τάοξο. δγεαά, π ποι πιεαΐ, οὗ νἱοῖχ το το] οἶκα. γεγὸ 
ἰε. (Βσοβοηπι.) Μοεοονδι, (Π6 πιγαςοῖοβ διε ποτία 
ψογΚαα, ἢδὰ Ὀοποῆϊξοά σοπιηραγαίίνου ἴεν ᾧ θὰ  {{π8 
Δ ΠηΠ6η86 Ὠιμασοῖ οὗ [Πδὲ οα85 Μη ἢ 6 ἢ- 
ΘΌΪΟΥ ρὑτονβ68 1561} ΜΠ φϑίοπαησο. (Οτοῖ.) ἢ γγ- 
Βοβίοτῃ ΓΑ 8, [Πδί .68085 ἰεὰ (Π6 ρθορὶε ἱπῖο εἰς 
ἀοδεσί, ἕω ογώοσ ἐπδὲ ἐπα πιῖτδοὶθ πρἢΐ ἈρΡΡΘαΓ ἰἢΘ 

δδίδσ, δηέ ὃ6 ἴγβ ἔγοπι 41} βυβρίοϊοι; οἵ σοἢ βίοη. 
οὔϑοσνοϑ, ἢ {π6 σιδεοϊ οὗἁὨ [0185 Π] αδίγίοῦϑ 

τοού οὗ (τ ϑι 5 δὨιτίε πιϊβϑίοῃ, [δι πο' οο εουϊά 
να Ρτοὐυςοά βιεῖ ἃ ῥτοάϊρσίοιιβ. δυρτηδηΐξδίοι; οὗ 

ἔοοᾶ , νυϊ Ης νΒο πιδκοίῃ ἐδ γχτα89 0 στὸν ἴὸσ {Ππ6 
σαίίε, ἀπὲ {Π6 αγθθ ΠΘΡ [ῸΓ πἴοη; Ψνο ὈτηροίΝ 
ῥογίἢ Ὠγοδά ουαἱ οὗ {88 οανί, (5. 104, 14.) ψῆσ' ῥτο- 
γιάδ ΑὈτγαμπαπε νι δτεδα δηὰ ν]η6, ν πο σάνα τἢ 6, 
76͵5. ὑτοδά ἔσουυ ἔοανθη, τ ἢο πλυ  ἰρ] 16 (6 νιάον 
οὔ δϑαγορίδ᾽ Β πηθ8] δηΐ οἱἱ, ἀπά ὈΥῪ νῆοβα ρονοῦ {δ 
ὈοπίΥ Βαγὶογοϊοανοβ. Ῥοτα ἘΠ ρ| 164. θγΥ Ἐ]]4ἢ. 
(ἃ Κίηρϑ, 4, 42, 48, 44.) 

14. οὗτός ἐστιν ὁ π. ἐρχύμενος, ᾿. 6. ““ἢς Ργορξμοῖ 
ψΟ. 18 ΠΟΙ] Πηρ, [5 Δρουξ ἴ0 σουη6, Ψ| σοιηα ᾿Ἰωΐο [6 
σ οὐ]. Α ρῆγαβα (866. ἔμικο 7, 19.) Ὁγ ψῃοῆ τκαΒ 
ΦΟΙΏΟΔΙΥ ἀαδιρηαίοἀ πὰ )εδϑ᾽αἦ, ἃ5. Ὀσησ {86 

ΥΟΙ,. 111. 8 
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Ῥιορδμοί᾽ κατ᾽ ἐξυχὴν, 16 φίοαίθβι οἵ 4}} Ῥγορῇοίϑ 
8ηΔ’ [οδοθοῦβ, δηὰ (Π6 δϑρϑοῖδὶ 1πογργθίογ οὐ ({6 
Τινίηθ ψὶ}}]. ὙΠαῖ [6 726 ».».8 θο]ονθα τῃδι {π6 Μ69- 
8:4} νο]ὰ 6 ([Π6 ρτεδίεβί οὐ 41} ργορῇθίβ, πα [Ὡ 
ΒΌΡΘΓΙΟΓ ἰο Μοββεβ, 18 ργονϑὰ ὃγ ἴπ6 ἈδΌΡΙ ΗΓ] οἰΐᾶ- 
ἰοη8 1π προ. ΤΠΘΥ [ΠΒΘΡΆΓΔΌΪΥ σοηπροίοα {ἢ6 
1Ιάδ8 οὗ 81 ϑαγίῃν Ῥγίποθ ἢ πα ΟΥ̓ 8ὴ 1ΠΠπ|5.ΓἸοῦ8 
Ῥγοριδί. Ηξδηςο, [{ 15 ἣο Ψοπαᾶογ [δῖ {π6 πιυ!υἀ 6 
βῃουϊα πον ἢᾶνα δηαἀθάνουγθαά ἴο τηᾶκα πὶ ἃ ΑΑἱη, 
8:5:σα ΠΟΥ οοὐά ἤν πο ἀουδί οὗὨ Πὶ5 Ὀέΐηρσ {πα 
Μεβϑίδῃ. ΟἸγιϑί πογνάνογ, ἴῃ ογάθγ (ἰο ἀϊβοουγαρο, 
(Ποῖγ ΘΓΓΟΏΘΟΙΙ8 ΠΟΙ ΟΏ8 γαϑρθοίηρ [Π6 Ὠδίιγα οὗ ἢ!8 
Κιηράοπι, δηά ποῖ ἰο αἴοτή οσσαϑβίοη ἰοῦ βοαϊίοη, πιὰ 
μι 86] Ε οη {Π6 πιοιιηίδίη, ν᾽ Παγανηρ [11 Ππ|56} ΓΟΠι 
{ποῖ βρῆς ἃ8 1Π6 δνοηΐϊηρ δανδηοθά. Τῆς πογά 
ἑρπάϑειν, β:σΠ 168 ἴο δηδίοἢ ΟΥΓ 561ΖΘ ; 4380 ἴ0 ΟΔΓΓΥ͂ 
Οὔ οΥ ΨΥ, 85 ἤδγθ, 8ηὰ 1η. Αςίβ 28, 10. Καυϊποοὶ 
οἰτο68 ΡΟ ἄς Αδτ. Ρ. 874. α. τό ζιδτε τὸν υἱὸν ἐξαρ- 
πάσας ἐπιτίθησι τῷ βωμῶώ. ὅο ἴ!6 1,Δἰΐη γαρέν6, 10. 
Ταςῖς. Απη.1, 96 δπηὰ 27. “αὶ 

. 16--1.90. δὅ66 1π6 ῃποΐε8 οὐ Μαίῃ. 14, 922. 566. 
᾿ Ματκ 6, 46. 5.΄44ᾳά. Ὀψία ἐγένετο, ὙΠΟΓΘ ν ΓΟ 
τοοκοπθα Ὀγ {6 Ηρῦγοννβ ἴνο δνθηϊηρβ. ὅδθ8α {86 
ποῖΐθ οἡ Μείῇῃ. 8,14. γἴἹαοα δὶ ποθ ἴο υπαογβίδηά 
(ῃ86 δεοοηά αδνροηΐηρ σοιῃπηθηοίηρ δἱ 6 οὟΙοΟΚ. 
Ἤρχοντο πέραν. 6 Ψοτγά ἔρχομαι ποί ΟΠΙΪΥ͂ βἰ χη 1868 
τοοοπιθ, Ὀὰϊ ἴο σῸ; ΔῃΠ ΜῈ ΓΙΔΥ ΠΟΙ ΓΘΉΘΔΟΙ τσθγα 
ϑοΐηξῷ ; 88 ἰὴ Μαίιἢ. 16, 29. [κῈ 16, 20. ὐθῃῆββ. 
18, 22. ἦλθον εἰς Σόδομα. Εἰς Κακχερνοὺμ. ι}ε808 
44 ἀϊτοοϊοα ἴπδπὶ ἴο ροὸ ἔογυνναγά ἴο (ἢ6 ΟἸΠἸ6Γ 546 οὗ 
1Π6 ΔΚ, δῃά ἴο πιακα ἰδηὰ πρᾶσγ Βοιῃϑαϊἀδ δά 
Οδρογηδυη. Τῆς Π153οῖρ] 65, ποψανοσ, βθο ἴο ἢαᾶνα 
παιθὰ ἴοὸγ 6815. Ηρφηςα, ἰ ννὰ8 αἰγεαώψ ἀαγᾷ. 
(Κυτη.) 

18. ἡ τὲ θάλασσα --- διηγείρετο. 80 ἐξάγω 15 υβοᾶ 
ἴῃ 2Ζοη. 1, 18. δηα Ῥο]]αχ, Ομοιῃ. 1, 9. 45 κῦμα 
ἱστάμενον ἐγειρόμενον, ὑποκινούμενον. (1,ἀτὴρ6.). 

19. ἐληλακότες, ψ ἤδη {Π6Υ δὰ τονοά, Το Ψὰ!]- 
σεῖο τοηάογβ οἂπι ργοπιουϊδδοηΐ, Μ᾿ ὨΪΠἢ σοῦλθ8. ἕο {6 
8816 (πίη: ΟὨΪΥ [ῆ6 1468 15 ἰθγα ὄχργοββθά πιο 
ΒΘΠΘΓΑΙν, ΠΟΓΘ ΤὩΟΓΘ Βρθοία]]ν. ΒοΖὰ δηὰ οἵῇϑιβ 
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ἢδνθ ΨΓΟΠΡῚΥ τγοπάσδγοα ἐληλακότες ὉῪ ἃ ρᾶβδῖνθ ὸὦ 
8Π66 ΠΌΔΙ] νοτθ8 ραΐ δοιίνα! νυ, ἃ5 ἐλαύνειν, ἀνάγειν, 
κατάγειν, ὅζο. ἢν 6 δῇ 6}1ρ515 οΥ ναῦν. (1,4π1ρ6.) 

20. ἤθελον λάβειν αὐτὸν. ΤΊ}}8 86 618 δ νϑγίδῃοθ 
ἢ (6 δοσουηΐί8 οὗὁἩ ἐπ οὐοῦ Ενδηρο 518; 48, ἔογ 
Ἰηδίδηςο, Μαίον, ψ]ὸ ἢ848 ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ 
πλοῖον ; ἴο δασοιιηΐ ἴον ψῇῃϊοϊ ναγίδίίοη, (ἢ γυβοβίοηι 
84 1)6 Ὠ΄ίθα ϑάρροβε {Π4ὶ (ἢ6 Ἐνδηροῖβὲ ἀογίνοά 
ἢ18. Ἰῃ ογιηδίίοη ἔγομῃ αἰ δ γθηΐ δυςποτίεἶϊοβ. Βα ἰς 
ῬΓγδίθσα!6, ἢ Β6Ζα, (458, Ἀοϑοππι. Κυΐποοὶ, δηά 
οἴΠόγβ, ἱποϊιάϊηρ {16 δυίμοῦθ οὐἩἨ ἁ ΟἿ (ΟὈιηπιοῃ 
Ψεγβίοπ, ἴο σεπίίοσ {ΠΥ εοὐ ξηρῖν γοοοίυοα ἠΐηι. Τῆι, 
ἤθελον, 158. [ὸγ ἐθελήμως. 80 80 ἢ}. ΟΠοορῆ. 791. 
θέλων ἀμείψει. 80 ἑκὼν. ϑ6Π]Ευ5ΠῸΓ Οἰΐο5 Γ γ8185 
Οτγαῖ. 18. Ὁ. ῷ. τοὺς ἐλέγχους ἤδη θέλοντες ἀποδέχεσθε. 
ἨἩεβοά Ορρ. ἀπὰ Ὦϊεβ. ὅ, 855. 80 [6 [1 ,διΐη νοίδης 
1η ον. 8. δὰ. 80,14. Ηφρηςθσ, {ΠοΓδ γγᾶβ ΠΟ Γϑιβοῃ 
ἴογ ΜΙΌμ 6118 ἴο σοπ]εοΐαγα ἦλθον. Εὐθέως, δλονεῖν 
αὐίον. ᾿Ἐγένετο, 18 ἴῸΓ παρεγένετο ; ἃ98 ἴῃ Χρη. Ογτγ. 
ὅ, 8.1. β 

2. ὁ ἐστηκὼς, ἱ. 6. νῆο ἢ τοπηδίηθα {ῃθγα, ἴὸν 
1Π6 Ῥύγροβα, 1 5.)οι ἃ 56θη), οὐ ἀδ θουδέίη δ}. 12 τὴν 
{ΠΕ Υ 8ῃου ά ργοοϊδίμη «6518 48 Μεββίαῃ. ΤΗδ βίπις.- 
ἴυγα Οὗ {Π|656 νϑῦβ68 15 ΝΘΌῪ Του ρἢ, δηά ἰ5 δοϑέ οχ- 
Ρ]αϊ πο ΒῪ δἀορείηρ (6 τηϑέῃοα οὗ Β6Ζα, Μασκίδηά, 
ἀπα οἴπεγβ, ψο ἰακα (Π6 284 νϑῦβὲ ῬΑΓΘΉ Π ΘΕ ΔΠΪγ, 

᾿ δπά {π|ηΚ τη (Π6 σοπδίγισείοη θαραη δὲ νϑῦ, 29, Ἰς 
ΓΕεδυτηθα δὲ νϑγ. 24. 3»θῦ απαϊορδὶη. Α 8οτγί οἱ. ΠΟ]: 
ΟΥ̓ ΠΟ Πη6Δῃ8 πη γα θηΐ ἴῃ (ἢ 6 Ηἰβίογι αὶ Βοοῖκβ οὗ. 
τ1η6 Ναὸν Τοβίδιηρηΐ, δηά ἴῃ [ἢ6 ΓΙ ηρ5 οὗἁἨ δὲ. Ρδῃ]. 
Ἔφαγον τὸν ἄρτον, εὐχαριστήσαντος τοῦ Κυρίου, 
“ἐβαρρεά, αἴογ Ψ9651:18 δι] ργοποιπορθά ἃ Ὀ]6ββίηρ." 
Ὅτ {ἢ6 Ιἀἴοπι φάγειν τὸν ἄρτον, 566 [ἢ ποΐβ οη {μπ|κ8 
14,1. Εὐχαριστήσαντος τ. κι Τῆς ΡΓΔΥΘΓ, ΟΥ Β] 6ββίηρ,, 
5 ΔΙννΑΥ 58 γερθδίθα ὃὈγ {ἢ τηβϑβίοσ οὐ 868 ΓΔιΉΪγ, δά 
6808 ἤδγο, ἢ ῬΓΟΡΓΙΟΙ͂Υ, δοῖθα ἴῃ ἐπδὶ σδρδοίίγ, 
Βαν]ηρ᾽ 30 Πρ ΘΓ! Υ ργον! ἀθὰ ἔοσ τ οῖγ νγδηίς. 

᾿ 94. ἐνέβησαν καὶ αὐτοὶ εἰς τὰ πλοῖα. ἍΝε πορὰ οί 
ὈγΥ 1Π6 αὐτοὶ ἀπά ογϑίαπα αὐΐ {π6 τηυπεἰξα δ τ ῆο Πδά 
ΡΑγίακϑη οὔ 1Π6 Ἰοᾶνα8 δηι] ἤβῃθθ:: Ὁγ 1 15 ποί Ῥίο- 

ο 
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Ρα 6 πᾶς (Π6. 8η14}} ἢϑῃϊηρ 5ΚΗ8 οὗἨ 186 ἰακφ ορμᾷ 
ᾶνθ ςοηίδἰηθά βυοἢ ἃ στοδῦ παθογ, Ὀυΐ ΟὨΪΥ ἃ σοῃ- 
βίἀογδοϊο ραγί οἵ ἴῃθιη. 

,, 46, 27. Νον [ὉΠΠ}οἷν5 {π6 τηςογοϑίίηρ ςομνογβδίϊοη 
μεϊά ὃν .6805 ἢ εἰς ψ6ν5 δὲ Οφᾳρογηδυπι, ἰῃ ν᾽ Πι ἢ 
οοσυς δὴν βρης πιρηΐ8 ΘΧρεοϑθθα δ] θρογίοδ!υ. 
ϑοῖιθ σοηϊῃοηίδίογθ (ὨϊκΚ ἰδὲ Φοςῃ [88 τιϑοᾷ Ὡρὲ 
(ἢ ὑδγῳ τοογ5, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ φαῖνα [86 4θη40 οὗ (ῃς δά- 
ἀγθ88; 8δη4, ᾿ηἀφοά, [πόγρ ἂγτθ ραββάρθθ ψ σῇ βϑρῦι 
[ο σουηϊρηδῇς ἰἶθ Ἰά68 {μαἴ βοῆλθ μαζί οὗ οὖν 1μογὰ δ 
(ΑἸἰβοοιιτδα 18 ψαηίίηρ, ἴΒ6 οἴη !βδίοη οὗ ν ϊοῖ [48 οςςᾷ- 
ϑἱοηθά βοιπα ἀἰβίου ν. (Βοβοηπ.) ὍὙΠ6 Ὀγονην, δπὰ 
σοηβοαπδηΐ ΟὈβοιΥ, τδυ, 1 σοηςσοῖνο, ὃ6 δοεσομηίοά 
ἔοσς οῇ οὐδοῦ ργηοίρίοβ οσθ οσθ δῦ ]6 το [ἢ Ενδη- 
56 1151; δῃά ψ}}}, δ 41} φνραίβ, θ6 τῃαίθυύι!!γ ἐφ6δθιθά, 
8ηἃ (Π6 86ῆ86 οἰθαγθᾷ Ὦρ ὈΥῪ δρρίγιπρ {ῃ6 μεῈ}} 
ἐουπάςα σαποηβ οὗ δη] ροηθα οΥἰς 8πὶ δηα ϑοιηᾷ 
Ρδιοίοσυ. Κυΐηορὶ [ᾳ8 ρεϑίδερα ἰο ἢΐ8 ἀπῃοίᾳίοη 
οἡ {{|8 ἀϊδοουγβα (Βο ἃ Ὦγ {688 ἴῃ (ῃῆς δυγῃραροριθλ 
{π6 ΤΟ] ον ηρ' Βυιπιπηαγν οὗ [Π6 βθηεἰπηθη8 σοηίδιμοά 
1η 11. 

“« Μοϑῖ δηχίοιιβυ ἰο δ6 βοιψῆί [ὉΓ ἰ8 {6 ἤϑάνθη νυ 
ἀοοίγιπα ψῃϊο] 1, τὴο ἰοραία οἵ (σοάᾷ, ἐδοίϊνοῦ μηΐϊο 
γοῦ. ΥὙΥουὺνγ Ζραίοιιβ δῃη θανουτῖβ βῃου !α 6 Ὀθεβξονϑά, 
πο 80 πὴῦοἢ οὐ Ὀδηθβίβ ρμογίδ! πίηρ ἴο {Π6 Ὀοάγ, 88 
ο δοφιίτηρ (Πᾳΐ Βριγ(4} ΠΟῸΓιβπηθαῦ ψ ΐοἷ ἢ ἢᾷνρ 
11 1Π ἸῺΥ ρονογ ἴο ὑοδβίον,." 

ἜΠΙ59 νγᾶ8 ἃ πιοϑὲ β8θδϑόηδῦ]6 δαἀπηοῃϊίοι, 8126 6 ἰΐ 
ΔΡΡΘδῖβ δδί {π6 ρθορίβ, ἔογ {88 τωοϑὲ ρϑιί, ννεῖα ἴοϊ- 
Ἰονίηρ Ψ0680.8, ποῖ βδοδιβα [ΠῸῪ ΓΘ ἀδβίγοιιβ οὗ 1} 18 
ἀοοέγίπο, (Ἀ Ϊςἢ δα 50] 6] γοέδγθησο ἴο τῆς μεῖκα, 
δηἀ ἴο αἀἸνίηα [Π]η95,) θυ( Ὀδοδιι86. (Π6Υ βουρὰςξ δίτεν 
σδυ]γ δἀνδηίΐαρθ8, δηα ἰοροά ἴο 866 το μδοὶςβ.  ῃῖοῃ 
8ῃοι]α ΒΌΡΡΙΥ ἴθ ψἱΠ οχίθσηδὶ Ὠφηθῆϊβ. ϑυςῇ 
2}6508 Κηδν ἴο Ὀ6 (ἢ εἰἰϑροδβιίΙΊοη οὐἨ {86 ΨΠ]ΟΒ6. 
ψΔηΐ8 6 Πα [ἢ6 ἀδν Ὀοίοσα τϊγαςι !ομϑὶν βαρμ!) θά, 
δηὰ νψῆο δὰ ραββοά οὐϑγ [86 ἰακα ἴῃ. ογάος ἴο βθεκ 
Ὠϊηη, ἀπά δα πον ονοιίακοη δηά τρὶς ψ ἢ ἰιτη. 
Ης, (Πογοίογο, τεργο πάρα ἰπρθί, 88 ἤρφν βϑεκίησ 
Ὠίη ΟὨΪΥ Ὀθοδυβ (ον ἢδὶ Ὀθθῃ, ἰβγοισῇ ΒΙῃ), 
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δαϊαιθα ΜΠ ἰσοα Ὸγ {6 Ῥοάγ, πὰ ον ψ 6 ΓῸ 
δορίηρσ {π8| 6 νου! Ἄχ δι τανν τ γα ο 165, ἴἢ ὈΓΩΘΥ 
(0 Ῥτονιἀθ ἴον {πεῖς δχίογπαὶ. θεποῆί. ΗἩβρῆσθ ἢ 
σοηδιτοῦ {{|2π|, ἃ5 Ὀοίηρ ἀδδεαϊ οἵ (Πδι δε ἡ ηρ' οὗ 
τοῖηά ψηϊσῃ ἐπα νϑνν οὗἁ [118 τηῖγβο 65 οἰἱρῆί ἴο ἢᾶνα 
δχοιϊίοά, ἀπ μδοδιιβ6, ρσαρίηρ δἴζαν ϑδγίῃυ θθηθῆία 
δηἄ δάναπίαροβ, (ΠΟΥ αἰά ποΐ αἰίθπα ἴο 1ῃ6 50} π|6 
ἰηΐδηὶϊ δηΐ βρη θσδιοη οὗ [νἶ8 τηῖγϑοθβ, ὈῪ ν ἢ ἢ ἰα 
Μ8Ὲ5 ἀδοίαγοα ὃν τῆς Αἰ σιν το Ὀ6 ἃ αἰν!πεὶν σοπ- 
Πηϊβοίοηδὰ ἰαραία δπαυδα ψιῇ {Π6 ρον Ὶ δηὰ οἰῆεθ 
ἴο σοπίδι οὐ ποβο γῆ β8ῃουϊά ἢᾶνα ἰδιἐἢ 1ῃ (ἢ 61, 
θ]οβϑίηρβ [ἊΣ ῥγθαύθυ {Π8 δαγίῃ]γ Ὀθηθῆϊβ, ον οὗ 
δίοσμαὶ ἀυγαίίοη, ὈῪ ᾿ς [Π6ΙΓ τηϊηἀ8 ψ 1} 
Ποδν ΪΥ ἀοοίτπθ. [ἢ ογάογ, {πογϑίοσγα, ἴο πα]] {ἰἸ6αὶ 
τοι τῃοὶγ ἀδβίγο δίτεν ϑαυ ἕν (πιησὰ, ΔΠ4 [0 ΘΧοῖθ 
{θη} ἴο γὼ τη δὶγ δίυθη!οη ἴο ἤραάνθη]γΥ ΟΠ 68, 6808 
δαἀάτγο9ϑ9θα {πο ἴῃ {(Πη6 ψογάβ ψ δ ἢ σοιῃητήθησα [ἢ ϊ5 
ποπνθύβαιον, ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, βϑητεῖτε μὲ οὐχ 
ὅτι --- -- ἀλλ᾽ ὅτι, ὅζο., 1. δ. ηοέ 50 Ἰπμοΐ --- ἃ8, ὧς. ΕῸΓΣ 
(48 Ἀσβδηπι. Οὔδβογνεβθ) (ῃΐηρθ ἃ6 οἷἶἴδβη ρίδιη]ν 
ἐεηϊοά, υὐα ας [Ὥνοϊνο σοτὴ Ρδύβιω, οἵ σοσσϑοίοῃ. 

᾿ ἘἜργάϑεσθε τὴν βρώσιν, Ρ [0 αεσεῖγε. ἜἘργά» 
πὴ ὙΠ - οὐδ ΤΣ Δ κα {η6 Ηφθτσ. ἀξ τὰ Ρχγον. ἘΝ 6. 
ψἢεγο ΤΠοοάοί. ἢΔ8 ἐργαβόμενος θησαυροὺς ἐν γλώσσῃ 
ψευδεῖ, (1 [Π6 ΗΕ. ΠΩΣ» ἐο τυογα, ν Ὠϊοἢ οἴζδη ἢδξβ 
(ἢ6 ἔογοβ οὔ ΩΡ ἐο ασφιμῖγα. 80 τῃ6 ατεακ (] δββίςδὶ 
τυγί [θυ ιι86 ἐργάϑεσθαι βίον, ἃ8 ἰῃ Ἠεδβιοα. Οβρ. 48. 
Ῥα]θρῇ. 21, 2. (οθ΄ Ὀγ 1,Δηρ6) αὐτὴ ἡ τριήρης τὰ 
λοιπὰ τῶν πλοίων συλλαμβάνουσα πολλάκις εἰργάφετο 
βρῶμα. 868 ΕἸδποὺ δηὰ (ΟἹ θγίσιιϑ οἡ {{}18 ρίασβ, δηὰ 
Αι Εεβ561 Αἀν. 5. 4,8,11. ἘΒγῖῃε βρῶσις ἡ ἀπολ-: 
λυμένη 5 τηρϑηΐ, ηοΐ ΟὨἿΥ ἔοοά ΜΕ] Οἢ 15 οοηβαηθα ὈγῪ 
086, ΟΓ οὗὨ [866] Γ ροτίβιθβ, Ὀὰϊ 41} “νογάϊγν, βεείίηρ, 
Δὐνδηΐαροδ, 5πιοἢ 85 (ἢ6 96 ν»ν)8 ΘΓΓΟΠΘΟΙΒΙΥ οχραοίθά 
(Π6 Μαββι}}) 5ῃοι ἃ ἱπιραγί. 80 Ρ]υϊάγοῃ Ρ. 1025. 
Α (εἰτεὰ Ὀγ Ν͵εἰβίθιη) ἔδει τοὺς ἀπολαυστικοὺς -------- 
ταύτας μάλιστα συνάγειν ἡδονὰφ, ὥσπερ εἰς πολιορκίοιν, 
ἄσηπτα σιτία καὶ ἄφθαρτα παρατιθεμένους. ΤοιπορΠ 
δοηίδηΐ. (οἰξοά ὕγ ΒΌΪΚΟ6Ι6γ) Σοφὸς ἀνθρώπος καὶ θεσὶ 
φιλὴς, ὃς ὅσα οἱ ἄλλοι μοχθοῦσι τοῦ σώματος ἕνεκᾳ, τοσ- 
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αῦτα σπουδάξει αὐτὸς ὑτὲρ ψυχῆς πονεῖν. ἢ76 16 {δε 
ἐγμέψ τοὶδοὸ απ »ίοιιβ πια!, τοῖο οπιρίοψς α8 πηιμοὶ 
ραϊη8 ἵπ ἰαδοιιγὶπῷ {ον ἐὴε δομί, α5 οὐλον πιθὴ ἀο 
ἦη ἰαδομγὶπς 7οὸν ἐἠο δοάν. Τὶγα ορροϑβίίε 15 ἡ βρώ- 
σις μένουσα εἰς δώην αἷἱωνιον, ΜὨϊο) ΠουτΙΒῃοίἢ τὴθ 
80}, δηἀ ψίνιοβα Ὀδπϑῆϊςζ δηάιγοῖῃ (ο 8η δἰθγῃῖυ οὗ 
Παρρίηθ88. ὅθ  Όγ. Εἰς ἀεποία8 Ὀο᾿ἢ {Π6 ἐθν- 
πιϊπδ πὰ {Π|6 οηα, οομηϑοῖ, ῬΜΓΡΟδΟ; 88 ἴῃ 4, 14. 

ῷ8. τουτὸν γὰρ ὁ πατὴρ ἐσῷράγισεν, ἴοτ [ἰνἷπὶ ἢ δι] 
Υ Ταίμοτ δεαίοδά, οοηβειπιοά, αμέξογὶςοά, οονεμιὶα- 
»ἰοποά. Οἱ δα ἔοεςϑ οὔμἷβ ννογὰ 866 ἴπ6 ποῖβ οἡ 8, 
88. ὙΠδ ργδβοηΐ υβϑᾶρα οἵ [ἴ 18 ἔδβκθὴ ἤοπλ [Π8 
Οὔπθηΐδὶ οὐϑίοπι οὗ ̓ πιργθβϑιηρ ἃ 568] οἡ ἴπ6 ἢρδά, οΥ 
ἴλοα, οὗ 4 βογνδηΐ, Ἰὰ ἐν ϑον [Ὁ]]Οννοσ, οὐ ῥγίθδοῖ. 866 
Αρος. 7, 8.5 ϑοηῖο, 85 γ. 4. (Ἰδγκβθ, ἄγε οἵ ορίηΐοῃ 
ιπδι {πο 18 ἤθγθ δὴ δἰ υϑίοη ἴο ἃ ουδβίοιῃ οὗ ϑοῖῃ6 
πδίϊοῃβ σοπίϊριοιβίο {υ42Ρ8, ἴο βεῖ ἃ 8684] Προ ἃ νὶο- 
τἰἴπὶ {πὶ 88 ἀδφαοπιοά ρῥγορδὺ ἔος βδογιῆσθ. [Ι͂π {Π|8 

. νον {π6 Ἰ)οσῖογ δχρίδιηβ (6 ραβϑαρὲ {08 : ““ [ηῇ- 
ηἰΐα 1υ8εῖςα ἐουπα «6811 ΟἸἢτῖδὲ ἴο θ6 ψη οι δροῖ οΥ 
ὈΪΘπλ8,}, δά, τΠογοίογα βδεαίθα, ρμοϊηϊοὰ ουἵ, δηὰ δο- 
σορίδα Πἰπὶ ἃ8 ἃ ῬΓΟΡδῚ βδογῇςθ δῃηά δἰοηθιηθηΐ [ῸΓ 
16 5ῖη οὔτπ ψἤο]α νου! α. Βιιῖ 11 15 ϑυ!ηοϊθης ἴο 
οὔβογνα, ψ ἢ Ὠοάστιαρο, ἰῃδὶ ἔο δοαΐ 18 ἃ ρϑηδγαδὶ 
Ρἤγαβα ἴογ δ που Ζίηρ ΟΥ̓ ΡΤΟΡΟΓ ογοαθηίία 5, νι πδι- 

ἘΞ ΕοΡ ἰἶπα ΤΟἸ]οννίορς ἰηβίγιοιίνα οὈϑογναίί 8 Οὐ ἴα ι136 οὗ {{6 
᾿ΟΓὰ 1 δὴ ἱπάεδιεα το ἴΠ6 αἰ] ρεηϊ [ῃηρα. ᾿ 
᾿ “πε οηὶν βρη βορίοηδ οὔ Π]8 ννοτὰ ννῆῃϊ σῇ βδυϊ ἴΠπ6 οοπίεχί, γα 
18ῖ, ἰο ἀρρτοῖτὲ δῃὰ οὐπῆγηη, 88 ἴἴ ννϑιε ὈῪ Π6 ᾿πργοδα οὗ 8 ϑδεαὶ. 80 
Ἑοηίγηςῖθ, ογάεγθ, ὅιο. ἘΓ6 δεδϊοά. Τῆϊβ8 δἰ χηϊβολιίοη ἰδ ἔτεαυεηϊ ἴῃ 
ιἰα βϑορί. Φα]γ, ἴ0 τηϑδιΐὶς, ἰβϑιϊηρι βῃ, ποίαγε, ἱπεὶρηῖγο. ΤΊ8 ᾿5 
τποῖ ν ἢ ἴῃ 16 ρυνοθῖ αγοοῖκ δυΐῆογβ. ὅεε Βιιάεδυβ᾽ αηιἰὶ δίδρῇ. 
Γῆο6. Δαὰ ΟὨφτοπιοὴ ἀρ. Αἴμπεη. Ὠεῖρ. 18, 9. κἀξέπεσφραγίξετο 
Ὥρας γελώσης, χωρὶς ἐλπίδων ἔρως. ΝοΥ ἀὦ ἴπεϑε εἰρη εδιὶοδ 
τηϑῖοι ᾿Δ}}γ αἰ θεσ; δίηοςς ἴἢ6 ῃρδγκίηρ οὗ σογίδι ἢ μϑιβοηδ οὕ (Ὠϊηρυ. 
ἱπυοίτες αΟ ἃ οογίδίη δογῖ οὗ οοηβγπιαίϊοπ, δῃ 18 ἃ μϑοι} Ὁ ενὐλάθηοα 
{Π8 {116 βθῦβοπβ οὕ (Ὠΐωρβ ἃγε ἴπε ργορετίψ οὗ δυιςἢ ἃ πηαϑῖοσ, Βιιὶ 
(ἢα ἰδι [6 δε ι186 οσουγθ ἢοϊ ΟὨΪΥ ποτα ἰΓοαυ ΘΠ ἰη τἢ6 Νονν Τοεῖα- 
πιοηῖ, θυλϊ ἰζ ἰ6 ἄνθη τι86 οὗ ἴῃ δεαΐένᾳ, οὗ Ῥέγξοπδ, ἃ ρἤῆγβδϑε νυβλεὶ, 
9669 ἴο ἢδνε 80 δἰ ιιδίοη ἴο δίδνϑ Οὐ βεγνδηῖβ Οἵ ννῇοτῃ βοίηδ οδῖ- 
ἴα η τηϑτίς, Ὀγαη, ΟΥ ΟΠμαγαοῖογ, νν88 ἱπργοββοά, ὈῪ νυ οἢ τ τηϊρῆϊ 
6 δε ννῆεγθ ΠΕ ψΌΓῈ, δηὰ ὮΥ πιθδηβ οὗ ν ϊ ἢ (Πδν Ὡγὶσ ὃς 
ἀϊειϊπρυϊοῃεα, δορὰ {πε ργορεγίν ἴῃ τ θῖη ̓ γεθόγνθα ἰηνὶοἰαίε. 
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νοῦ (6 ρυγροβα Ὀὲ ἰοῦ ψ ἤ οἢ {ΠΥ Δγ6 ρίνοϑῃ ; οὗὐ ἴοῦ 
τη ΓΚΙηρ ἃ ρογβοὴ Οὐΐϊ 48 ψΏΟΝΥ ἀσνοίθα ἴο {Π6 ἐ6ζ- 
νίςα οὗ Π]πὶ ἢ ο56 868] ἢ θ68Γ5. 2 

48, 20. τί ποιῶμεν, ἵνα ἐ. τ. ἔ. τ. Θ, ν» Βαί 5114}} τνθ 
ἤο, ἄς. παῖ 6808 Πα 5514. ἴῃ νοῦ. 927, οἡ τῇδ 
Δαμπη!8βίοη οὗ ἢ 8 ἀοςσίγίη6, {Π6 ΡΘΓΒΟΠ8, ΠΟ δΔΓ6 ἤσγό 
1ηἰγοάυςοά 88 Βροακίηρ, τη ἰδϑυηογϑίοοα ; ἰδ κίηρ {Π6ΠῚ 
ἴο ανα τϑΐεγθησθ ἴο ΠῚ δηα ὑπκηον Ῥγθοθρίβ ἰό 
Ὀ6 τοςοϊνοά ἔγοη 9658, αῃὰ δάορίοά, 1 το Υ νου ά 
ὕες ρϑγίδίκοιβ οὐ {ἢ {Ἐ]1|Ο]Ὑ ἴο Ὀ6 δχρθοϊθα ἴῃ τῃ6 
ΛΑ οβϑιδῃ 5 Κίηράοιῃ ; δηἀ βίπος {πΠ6 Ῥἤδγιθ668 ἀϊντἀ6ἀ 
(ῃ6 Μοβαῖς ργϑοθρίϑ πο ἔῃ νεῖ δηα {ἢ 6 ΠρἬτξοσ, 
δη4 υβοά ἴο δΔάνοτί σἢ] ΘΗ ἴο {πΠ6 νοὶ 6γ, οὐ {Πο586 
τυδισῇ γοραγάθα οχΐθγῃδ]β, {Π6Ὺ οι 11685 ὑπ ογβιοοὰ 
οὖν 1, ογα 5 ψογάβ 88 ἤανίηρ γοίδγθησθ (0 8016 βιιοῇ 
ρτοοερί 48 τοραγάθα (Ππό86 ὁτέεγπας ἀοέϊοηδ; (866 ἴϊπ6 
ποία οὐ Μαῖί. δ, 20. 19, 16.) Θβρϑοῖδ!}ν 88 «{68115 υϑοὰ 
8. νΕΓΌ ϑρηἰῆοαίζίνα οὗ ἀρέϊοπ, ἐργάξεσθαι, ΜΈ, {Πὸν 
τῃογεΐογα δ8ῖ, “ὙΠαΐ τηυϑί να ἄο, {πὸ να τ3δῪ 
ραγίογηιχ ἡ όγΚ8 ρ] αβίηρ υπἴο (οά." Το {18 {6515 
ΓΟΡ] Θὰ : “ Τὴϊδ 15 Ἔἐβϑρθοδ! (6 ψογΚ ρῥ] αβίηρ υηἴο 
Οοά; (δεῖ γε ὈεΕΙονα οὐ ἢϊπ|ι ἢ οη π6 Ὠδίἢ Β6ηΐ, 1]. 6. 
ΟΠ πιο, ἠϊδ αἴυϊηα Ἠμεοθοησοῦ: [πὰὶ γ8 δάμη! ΠΥ 
οσίτγ!η6, δηὰ μευ 1ἴ 1 ῥγδοιῖος, ἡ Κιιηο6}] σοιηρᾶγας 
16 [ογη]5 δου οοδ οΥΓἹ Οοὐ νυῖῖ ἢ τη οὗ (ἢ 6 Ῥϑ4] πι18!., 
εἰ ΒΔ ΓΙ σθ8 δοσορίδοία ἰο (ὐή." δ6εε ΡΒ. δὶ, 19. 
ετ. 48, 10. Αρ..1, 36. ππΠοοΠοΨΠ." 
. 80,81. Ὑπδῖῦ {6 δαρῆθ βϑυϑοηδ. ᾶτ6 Ὡοΐ ἰηϊοηιςἰοά 
Ὀγ {π6 Ενδηρο δέ 45 ϑρθακιηρ Γπγοιρθοιΐ (Π]8 οἷς 
δοηνογβϑίίοη νττῇ «96 ν8, 5 αν!ἀθηΐ ἔγοῃ νεσ. 81. ἘῸΣ 
1ηο86. ψ ῃοῦλ 6818 δὰ δα ἀγοβϑβϑὰά ἂΐ νϑσ. 86, δηὰ ψῆο. 
δ, ψ ἢ ἢο ὑδα ᾿πἰφηΐ, ργοροβοά {ΠῸ αιυσϑίίοη σοῃ.- 
(δἰηρὰ ἰη νόγ, 29, οομίά ποῖ ανα βουρὶϊ ἔγοπι ἢ1πὶ δἵ 
ἐῤαέ τηο α πιγαοίε Ὁγ νυ Ἰσἢ 8 πῖρσῃϊ ργονα ἴο ἤθη, 
1115 ἀϊν!πα πῃ) 5ϑοη δηἋ Μαβ81418}1}0, (88 {ῃη6 Ῥδγβοῃβ 
ἀἄο δὲ νϑγ. 80.) ἴον. ἴθ γ ἢδά {πδπιβεῖνθϑ Ὀ6 86] 4, ψ πῃ 
ἦαδὲ Δἀπινίγαιοη, ἃ πιοϑὲ γθπηαγκϑῦ]8 οπθ, δηὰ ἢδά, οη 
τηδῖ νϑγγ δοσουπηΐ, ἀδο]αροα 6585 ἴο δ6 6 Μεβϑβίδῃ : 
ΠΑΥ, πᾶά δπάρανοιιγοί, δἰ πηοϑί [γος Ϊν, ἴο ἰηναβὲ ἢΐη 
ΜΠ ταρὰὶ ἀϊρσηϊγ. (ὅ86 νεγ. 14.) ΓΘ ΡΘΓΒΟΠΒ ἤΘΣΘ 
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ἱηίγοάποορά σαηποί, {πατγοίογα, 6 (Π6 βαπιθ; (Πον ΘΥΘ, 
ῬγοθΑΡΪν, [Π6 ἙἢΙοΥ ρογβοῇϑβ οὗ {π6 96 τ᾿ν8 {6 η ργεβοΐ 
1η (Π6 ΒΥπαρΌρια; 80 ψ ῆθη {6818 ἢαά (νον. 927.) 
σα] 6 ἃ ἢ! π]86 1  τη6 ἰΘραίο δηὰ ᾿ἱπςογργοίεσ οὗ {Π6 ἀϊνὲπθ 
ΜΠ), γεαυϊγοά οὗ ἢϊπὶ (848 ἀϊὰ τῃ6 Ρῇδαῖβ8668 δῃά ᾿δανν- 
γ6 8 τηθηςοηθα Ὀγν Μϑίι. 12, 858. 16,1.) ἃ σημεῖον, ΟΥ 
πιϊγϑοὶθ, ἃ8 ἃ ὑγοοῦ οὗ ἢ5 αἀνίηθ πιββίοη. [πέ 664, 
ἐπα ψῃοῖα οὗ {Ποῖν ἰαηράαρα ρ αἰ γ πλαγκ8 [86 ἐἐ οὐ 
ψ Ὠϊσἢ δοσοιηρδηϊθα {ΠΕ6ὶγ ᾿πίογγοραίίοηβ. ὙΠ οῪ ἐπδὰ 
ποαγά, [0 β8θη8, οὗ ἃ ψοῃαογίῃ! ἀφο ρΡογοιτηθῇ ὈΥ 
6888 τὸ ἄδν Ὀοίοτο ἰῇ τῃ6 ἀσβεγί. “6885 Πδά (ἢ 
να. 47) δάθ πιθητοη οὗὨ 1Π86 ἠὀθανοπέψ 7οοά ιν οἢ 
δηάυγοιῆ υπίο ἰδ οίθγπαὶ. [Ι͂ῃἢ ογάδι, {δμογοίοσγθ, 
{Πδὲ (Π6Υ πηρης ἀδίγασί ἔγοπι 18 ργα186, δη6 οῇδν 'π- 
Β} 0 το ἢ]8 ργείθηβίοῃβ, [ἢ6 ν (ΟΟΚ οςςδβίοη ἴσοι [ἢ 6 
ὙΕΓΥ ἱπηᾶρα εἰηρίογοά ΟΥ “68ι18, (απὰ ψῇῃϊοῦ τχα8 
6}} υπάρεβίοοά ὈΥ {6}, ἴο ἀδηηδηά οὗ δίπη {π8ΐ, 
ἃ8 Μοβεβ πδὰ ρίνθηῃη {δὶς δησθβϑίοιβ δγοδὰ ἔγοηι 
᾿ιοάνθῃ, 80 «6518, ἴῃ ογάδσ ἰ9 σοῃῆγτῃ [18 ἄἀϊνης Ἰορᾶ- 
(ἰ0η, δηα βιρροτγί [η6 σἱρηῖν οὗ Μοββίαῃ, βῃοιϊᾷ 
ΘΌΡΡΙΥ {πεπὶ ἴῃ Κ πδῆηογ ἢ Ὀγοδὰ ἴτοπι 
Ὠεανοη." Νον {Π6 οδἰϊΐηρ ἄονῃ οὗ πιδῆπα ἔσοιι 
δδανθη ὈΥῪ Μοϑβοβ, νγὰ58 [Π6 φτγϑαῖοϑί οἱ 411 ἢ18 τ γᾶς 68, 
δηα {πὲ 968 δα δη ορίηίοη πὶ (ἢ6 Μεβείδι ψου 
δῖνε Πδπ Ὀγεδά ἔγοιη ἤδανυθη, ψ πῃ 88 ἀβυ δ! ϊυ 
6416 4 ὈγῚ ἴἢ6 πᾶπιθ οὗ μιάππα. 80 ἴπ8 Εδθθιπίοαδί 
αἰζδίοη5 1η Πρῃιοοί, δομροιίρθη, δηὰ Ὑ οἰβίβθ!ῃ : 
δπ. σι. Κομοϊρίῃ ἢ. 1, 9. Πιχὶὶ ΕΗ. Βεογδοῆϊα 
ποίη ΕΗ. ἴβγδϑὶ : 4118}18 ἔπ ΓΘ θοῦ τί πλι5, 418 
οεῖζ τοάἀριηΐϊος ὉΪΠπιι}8. Ο14}}5 νίγο 1116 ἔπι 9 Θυοὰ 
ἔδοιι Εἰχοά. 4, 920. Ι6πὸ τϑάοιμίογ υἱξίπηυς Β6εο. Ζδεῆ. 

.θ, 9. ϑίουϊ Π|6 ἔδοῖϊς ἀεβοδηάδεσο Μϑδηπα βθουηάυσῃ 
Εχ. 106. 18 ῬοΒβίοσΙοΣ ἕδοϊθὶ 866. Ῥβ. 79, 16. ΤΠι6 
ψογά5 ἵνα ἴδωμεν, (ἡ σοἢ 56 οι ἴο ἀθηοία ἐλαέ 106 ΟἸ7 - 
δεἶνεα ἠϊαν 566 ἐξ εὐἱέξι, ΟὨΤ' οἱυη θψ65,) να ἴῃ6 δἷγ οὗ 
ἸΤΟΙΥ ; [ΠΟΥ͂ 0.86, 1{ 568 Π|8, Ἰὴ ἀδγ βίο, [Π6 δγα ἐργάξη, 

π᾿ Τμεγ ἀειηαηῃά οὗὨ ᾿ἰπὶ ἃ δ’ χ,Ὦ ὑψόσ ἢν οὗ ἴτε ΝΜ εβδίδἢ : δη, ὡρὸὴ 
ἰλο φλοῖε, (μδῪ ϑδαπ ἴο πᾶνε ἴῃ νἱδνν, ὈΥ͂ {π6 ψγογάϑ οἱ πατέρες ἡμῶν 
τὸ μάννα ἔφαγον, ἴἴοϑε ὈΔηημεῖδ ννϊοἢ (ἢ παίίοη ἔδηοϊεὰ ἴμαῖ (ΠΕ 
Ῥ οδοϊδῃ ννουὰ ἱτηραγὶ ἴο {πε ἩΠΘη ἢδ ΟΔΠη6. 
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δι ρογοὰ ὈΥ 9268ι8 ἰδεῖς. (Κυΐη.) ὙΤΠῖβ Ὦγρο- 
{Π68.8 15 ΘΧΙΓΘΙΏΘΙΥ ἱπραπίουβ, ἀπά β6ϑι8 μοί ἀδνοϊα 
οὔυ!, ἐπουρἢ ἰξ 15 ρυθῃθα ἴοο [8 : ἐΒρθοΙ Δ} 1ἢ (ἢ6 
ΤΟΕΊΔΓΚΒ Οἡ ἐργάϑῃ δηᾶὰ ἵνα ἴδωμεν." 

’ « φ΄ν 

81. οἱ πατέρες ἡμεῶῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῷ ἑρήμε 
Το ἐναηροίας ϑίαί68 88 ὈΓΙΘΗ͂Υ 88 ποπνΝ τἧς 
ψογᾷβ οἵ [686 οὐ]δοίοτβ, ψ ἢ ]οἢ δα γοίδγθμοα ἴἰὸ 
Ἐχοα. 16, 4. 8. 78, 11, 40. ννῇῆθσθ ῃῃ)δῃηδ 18 ςδ δά 
ὀγοαά ἤγοσι λεαυέξη. Τδαὶ Ἰδῆπδ 18 ἀδγινοα ἴγοιΣ 
{86 ΗερΡ. ΝῊ [Ὁ τολαξ ἐς ἐἠλ5 Ῥ'18 [ῃΠ6 σοιηπλοη οΟρὶπίοη, 
ἐουπάδα οη 465, Αηε. 8,1,10. Οάρθ}1}8 δπὰ 1, λπηρα, 
δοινανογ, σοιράγε (6 ΑτΓαδὶς ΤῸ πιαη, α σέ. ες 
Βοβρητῃ. οἡ Εχοά 16, (5. ϑδομηυγγοσ 8 [)189. Βρ, 78. 

ἘΞ Ατοῖίϊυ8 Ὠλά, Ὀείογε Κυΐηοοὶ, τχαϊηϊδι θὰ (δὶ {1686 νοῦ πος 
ἵλμ βαηϊε : δῃρὰ [τηρα βεθῖῃβ ποῖ ἀἰδ πο  πθὰ ἴο δάορῖ (παῖ ορίηΐοὴὶ ; 
τῆουρῆ ἢε στοανκδ ἔπαὶ παν πίρλέ θα πο βαῖνε, δηὰ θη (μεῖς 
διιάάδη ομδησε πα ὈΓΩΌΔΟΪ. δύάδεη ἤγου βηάΐηρ ἴπ6 ἀοοιτίηθ οὗἁ 
δεευα ποῖ οργγεβροηάεηῖ ἴο 1ῃεῖσ εχρθοίδάοῃθ. ΕῸτσ ἐξ Ἄνεὴ (θυ δά 
ποῖ ὕδεη (δ βδγηβ, γεῖ ἴμϑν μαά ἀοιιδῖ!εββ Ὀδθὴ νυ] πε8868 Οὗ ἴῆοδϑθ 
ΟἴδΟΓ τιΐγϑο 68 80 ΔὈυ Πἀδητ}} Ἔχ οι δα ἴῃ (Δ4}1}}66, δηὰ Παὰ δθϑὴ νυδαΐῖ. 
ἁ τηυἱιϊτυάε οὐ νυϊζηθοθθθ ἴο Βἷ8 γηϊγδου!ουβ μόνον Ὠθ Ὀδοη [εα εἶ 8 
ἦγ Ὀεῖοτθε. ΤΉΟΥ, Ὠοννευοῦ, ἀθοίαγο ἴμαὶ ἴμοῪ ἀο Ὡοΐ δοηυίεροο ἰῃ 
(Ποβ6 τηϊγϑοεβ, θυ 566 Κ δοῦλα οὔδ ὕζοσγα 1|υϑίσίουβ, ὈγῪ νυ ϊ ἢ ἰδ 
Εἴοτυ βῃουϊὰ Ὀδοοιμα ποσὰ πιδηϊξεβῖ ἴὸ 4}} 16 μεορίθ. Τῆι τΠεἰγ 
ἔλι Πεγ5 ἴῃ (ἢ ἀδβεγῖ, ἴπ 1κε τπαπηθῦ, σοπίϊηπεα ἀετηδηάϊπρ ἔγοβἢ 
᾿πάόγδοϊεβ. 80 Ρὲ. 7), 18, Ὁ0. ““. Αῃὰ ἐδιεγ δἰηπθὰ γοῖ τόσο βραΐποὶ 
δέω, Ὀγ ῥγονοίκεία, ἰπθ πποοῖ Ηἰρ ἴῃ (6 νυ] άθγηθβθο, Αηά, [ΠΟῪ 
[εχαριδὰ (ἀοὰ ἴῃ {πεὶν Ὠδατγῖ, ὈΥ δδίηρ πιοαῖ ζ9ῸΓ {πεῖν Ἰυδῖ, Υεδ, 
{πεν ϑραΐῖζε δραίηδὶ αοᾶ; {ποὺ 884, οδὴ ἀοὰ ἔυγηϊβῆι ἃ (Δ0]6 ἴῃ 186 
Ὑὐ!άεγηο85." ΤὍ6 ΓΏΔΏΥ ΟΌΓ65 μεγίοττηεὰ Οὐ »χγίυαίε ῬΘΙΓΘΘΠΒ βοεπιοᾶ 
10 ἴδει ποῖ οοπερίδιιομδ ΘΠΟΌΡΙ, ὯΔΥ, Ὡοΐ ἐνδῆ ἴΠπ6 ὙεΙΎ ἔϑοάϊωρ οὗ 
80 ΙὩΔΗΥ (Ποιιθϑπ ἐη (ἢ 6 ἀεβοχί, Ὀδοδιβα ᾿ἴϊ ψγ88 ἀπὸ ἴῃ (6 ἀδρασῖ, 
δι εβξεοῖϊοά ἰὼ ἰΠ 6 βἰζαρὶεβὶ δη4 πιοϑὶ υηοϑίοηϊαῖϊουΒ ὩΒΏΏΘΓ. εῖ- 
δηρ8, ἰου, [6 ῬΒαγίβθθα δηὰ (ἢ6 Ἂπϑη)ἶθ5 οὐ Ὁ γϑῖ, νυ θη (ΠΥ μετ- 
οεἰνοὰ τὸ ταυτἰῖυὰς ἴο 6 ἐχοθθαϊηρ}]γ πηονοὰ ΌΥ 686 ὨυϊΉΘΓΟΙΙΒ 
εἶξαι, δυρρεειεὰ τὸ ἐπδῖα [Βαϊ ϑ0οἢ (Πρ 8 νγεγα ἀ008 οἢ εαγίὴ ΟὨΪΥ, 
δηή ἰη ἴοο Ὠυπιθα ἃ πιβΏηεγ, ἀπά πλὴρζ Ὀ6 εἰξεοιοα ὃγ τωϑρίςαὶ ἃγίβ : 
παι Μοβεβ ἢδα Ὄχῃὲνιτοα ἔδσ οτα ννοηάογἔι οὔθ8, δηὰ (γαῖ, ᾧπιὶϊ 
ϑόβυβ δὰ βίιδννῃ Ὠίιηϑο δαυδὶ ἴο παῖ Ῥγορδεῖ, {ΠΕΥ οὐρθς Ὠοὶ ἴο 
δαπὶς 8 ργαϊδῃδίοῃβ. Ἴδπυβ ἰῃ Μαίῃ. 16, δηὰ Μαῖκ 8, 1. (μὸν 
τοδῖίζα μιεοΐδοὶν πε ϑδηλε ἀειηδη, σημοῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. ΒῪ τὴς 
γοτάϑ τί ἐργάδῃ; με εῖνβ τωθδῃ ἰμδὶ 9εθι8 δῇου ]ὰ, ἰἢ ἢ ννουϊά ὕοξ 
δοίυ αν ἐχἰθὶῖ ϑοσϑς 1] θ τοῦδ δἰρη (45 {παν ἀεδίγο), δ ἰβαϑὶ δϑῆῃονυν 
Αὐπάσι νΠδῖ Ὧ6 νγ88 δἰγωϊηρ αἵ, ἴμαὶ (Π6Υ τϊχς ἱζηονν νυμδῖ ἴο Ἔχρεοὶ 
οὗ ἴῃ, ᾿ 
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ηβογίοα ἴῃ {π6. Οοπηπιοηΐϊ. ΤΉ ΘΟ. ΕΥ̓ ΝΟ Πϑθη ἀπά 
Ἐπιροτί, νοὶ 1. Ρ. 91. ἀῃὰ ὅδ-}}}, [,6χ. 

82, 38. οὐ Μωσῆς δέδωκεν ---- τὸν ἀληθινόν. ΜοΞ5685 
ἀϊὰ ποῖ ρῖνα γοιι {πΠ6 ἔγιι6 οϑἰ θϑιαὶ Ὀσγθδά ; δι πὶ 
ἘΔΙΠΟΓ ἰαηραγίβ {Πἴ8 ἴο γοι. ΤΠδΐ 18, Ἰηἀθοά, {86 
ἀϊνίηθα Ὀγοδὰ νηϊοῆ ἀσδβοθηάοίῃ ἔγοπι ἤδανθη, δηὰ 
ρίνοιῃ Πρ αηΐο πηθη." ὅδόοπια πιδιηϊαίη ἢαὲὶ «(6511 
Ὀγν {π686 ψόογαβ ΟἿΪΥῪ ἱπιθηάδά ἰο γεΐιϊθ τ 2618} 
ΟΡΙΏΙΟΠ γοδβροοίίηρ [Π6 οτρίη οἵ πηδῆπᾶ ; δηά {ἢ 
βαϊ4 τηδὶ (ἢ6 Ὀγτοδά ψῃϊοῖ {Π6]Γ δησθϑίουβ δα γα: 
οαἰνοά ἔτοπὶ Μοβος 414 ποῖ σοπλα ἔγουι ἤδανϑη, Ρυϊὶ 
νγ838 ΟἿΪΥ δία ΝΥ ἐογπιθά. Βυϊ (Π18 νοι] γοαυΐτα 
οὐκ ἐξ οὐρανοῦ δέδωκεν. [{ ΤΑΊΠΘΙ 866Π|8 {π8ὲ .}68118, 
ΨΠΟΒ6 8110 ἰἰ νὰ58 ἴο ΓΟΙΠΟνΘ [ἊΣ ΠΊΟΓΘ ΒΟΓΙΟΙΒ ΘΓΓΟΓΙ, 
ΘΥΘἢ 800} 88 γεϑρθοίδι Π6 πηογα 8 οὗ τηϑθηῃ, [οἱονϑά 
{π6 ΡοΟρυΐαγ τηδηηθγ οὗ βρϑακίῃηρ; {8 ψυίβοὶ Υ 86- 
σοιῃπηοαδηρ ὨΙπιδοὶ ἢ ἴἤο τῃοῖσγ Ὠᾶγη 688 ορὶηϊοῦ, ἴῃ 
ογάθν ἰο ἃνοίά ρίνιηρ [ἢδπι| ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ ΟΠΡΉ ΘΟ. 
ΤὮδ ραββὰρθ ΠΊΔΥῪ 6 {Π18 ΡΑΓΑΡἢΓαβοᾶ : “ΓΘ Ὀτοδά 
ἔγοταῃ ἤθάνθϑῃ, (ἢ 6 ἔγια σϑ θοαὶ γοδά, Μοβϑβ ἐϊά ποὲ 
Ὀαοβίον οἱ ὑοῦ ον Δί 6.8 ; ἢ6 ῥγοσυγοα οἷν ὑγοδα 
βἢι ἴο βδι1δἴ6 ([Π6 σογρογθαὶ Δρρϑϊίοθ, δηα δρρειϊδιητη 
ΟὨΪΥ ἴο {15 βδειίηρ, ἰγδηβιῖοσυ ΠΠ|6., (866 νϑγ. 40. 
Βυῖ τ Εδίϊον θβίονθι ἢ οὐ γοὰ, ὈΥ πι6ὸ, Ὀτοδά 
ψῃσἢ τᾶν, ἢ {Π6 πιοϑῖ σοπιρίοία 86η86, 6 ἰογπθά 
ὑγοδα ἔγοπι ἤθανθῃ ; βϑιι6 ἢ ἃ8 18 δάδρίοα ἴο ΠΟυΓΙΒΗ 
{μ6 δομέ,Β δηὰ ψ}}} οοηΐδυ. δίθγηδὶι βαϊναίίοη." ((. 
88.) {168118 ᾿ς 4118 Ὠϊηη56} {6 γι οοἰ δαὶ Ὀγθϑά, 
1ΠΑϑ: 0 ἢ 88. ἤδνίηρ ἀσβϑοσηάοα ἔγομῃ ἤρανθη, 6 δ6- 
ϑῖΟΥ 5 ΟἹ ΠΊΘἢ {ἢ 6 ΠΟυΓΙΒηπηθηΐ οὗἁὨἉ [16 80], ΠΑ ΠΊΟΙΥ, 
ἀϊνίηα δηὰ βϑανιὴρ ἰγὰἢ8 οὐ ἢΪ8 Οοβροὶ. (Καυϊη.) 
5066 ἴπΠ6Υ βῃρροβοά (ῃδῖ {Π6 τϑῃπα ννὰ8 Ὀγϑδα ἔγοιι 
Ὠδᾶνθη ἱπ {Π6 »7ῸὺΡΕ' 86η86, «6815 σογγδοί8 {ῃ 6 ]Γ 
ΘΙΓΟΉΘΟΙ8 Ποίοη ΟΥ̓ ὨΙπιπρ' ἐπὶ (6 ἔγιιθ οὔρανος 18 

. 50 ΡΙὈοΪὰ8 ἰη Ῥίαίοη. ΤΉςΟΪ. Ρ. 8300. (οἰϊεαὰ Ὀγ Βυ]κ]εγ) Αὐταὶ 
γὰρ δὴ (8ε}}. ὈφαΐεΒ δῃϊπιεθ) καὶ τοῦ κρόνον λέγονται τροφίμοι --- 
τροφὴ γὰρ τὸ νοητὸν παρ᾽ αὐτῶν τῶν θεῶν. ΤΠδδα (ΠΑΡΡΥ͂ 500} }8) 8:6 
οαἰεὰ ϑαϊαγη δ. ΠυγβΟ ΏρΒ, πουγίβηθα νυ (παῖ ϑδηϊαὶ ἔοοά δι“ 
οἰϊοὰ Ὀγ {πε σοί 8. ᾿ς τὰς 
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{ἴοΓα υδβοα }0ν οαἰαολι οϑὶπ ἴῸγ {ἴἸ6 δἷγ, ΟἹ ΒΚΥ ; 88 
Ὁ Ὠ6η [{ 15 βαϊἀ (ἢ6 ἔον 8 οὐ ἤθδνϑῃ, 1. 6. [Π6 αἵ: α. ἀ. 
“4.8 {Πδἰ ἀδδοδηάίηρ ἔγοιῃ οὐ δϊρἢ, που ]8πθα {Π086 
νἢο ρᾶγίοοκ οἵ ἵΐ, δο ἀο ἰ 8138. Βιῖ ἰῃδὲ νγ89 ἔγοῃι 
ἴδ δἷὺ; 7 ἔσοιῃ ἴΠπ γϑθαὶ ἤδβαάνβη, Ζ7΄λαέ πουΓιβϑῆφα (ἢ6 
βούϊθθ; ὈμχΓ1 βυρροτῖ δηά βἰγαησίμθη (π6 8008 οὗ 
ταθη." (Ευΐζῆγπι..) Ουν [,ογὰ δ ἀδοϊαγαίίοη, 88 1 
λαδρίηθ, ᾿προγίβ, (δαί 10 18 1ἢὴ ἃ βυυογαϊηδία 8689 
ΟὐΪν ἀπ νῆας ἀτορρεοά ἔγοιῃ {π6 οἰουάβ, δηά. νν88 
Β0ηζ ἴογ [π6 πουγϑῃτηθηΐ οὗ (ἢ6 Ὀοάγ, 511} πηογίϑ!, 
σου ]ά )6 «416 ἴῃ Ὀτοδά οὗ δάνβθη, θοίηρς ὑνυΐ ἃ ἴγμε 
οὔ {παῖ ψῆϊς ἢ δίῃ ἀδβοοπάρα ἔγοαι [ἢ6 ἤδάνθη οἵ 
ἢρᾶνθηβ, ἴογ ηουγιβῃΐηρ [Π6 ᾿πηῃηογίαὶ 800} ῃπῖο δἔθιε- 
ΗΔ] ᾿ἰρ, δηή ψῇηϊοῖ 15, Ποτγοΐογρ, ἢ {Π6 τηοβί 8.0} 8 
56Ώ86, ἐλ ὀνοαά ο[[ ἠδαυθη." 1ιεἴ τὸ ΒῈ {γί θοῦ οὔ- 

. Ἐ ϑόγιδ Οὔ [ἢ ἈΔΌὈ 8 ρῖνε ἴο ([Πΐ8 'πάηπα ἃ ΤΊΏΟΓΘ δ] 1 Π|6 66 Ώ96, 
δηά 08]} ἰϊ "λ1] ΠΥ τϑτῦ τῆς “ρίγιέμαίὶ ὑγεαὰ. Τπαῖ τ[ῃΦ ΒΑ η8. πὰ 
ΖΩΟΓΕ ταβηοα ποίίοῃβ ἰΠϑη ἴπ8 Ζ726νν8 δῖ ἘΠΕῚ '8 ρἰαίη ἔγοτῃ ἴἢ6 ρμ88- 
βΑρῈ8 εἰϊεὰ Ὁγ [“ηρε, οὗὨ νυν ΐοἢῃ (Πα ΓΟἸΪοννΐὶπρ; 86 τεῦ καῦ]α, 
Νδομιηδηϊά. Εἰ πο. ἀδ σαιι85Ὰ ἱηνθησγυηῖ [βγϑοϊ 6, αυϊοαυὰ νος 
ἰμογτπί. Αηϊπιᾶ δηΐπι οορ!αἰΐοηα δ λ ἤέγθη8 ἴῃ ϑῃρεγηΐθ, ἱηνθηϊ 
τοημίεπι, νἰΐδι, οἵ εἀποῖς Ὀεπανοϊεηιϊίμη) ἃ Ποιηΐθο. ΑὈδευδησδὶ οα 
Εχυά. 16. οη ἴϊ μγομ  ἱτίοη το οοἰϊροῖ ἴη6 πιδῆπβδ οἡ ἴπε ϑδθθδίῃ. 
Ηἱδ6 νεγῖ8 ἀδάϊς ᾿11μ5]8 οἴίαπι υαὐ᾿ΐεπ ἀοοιγί παι, τ ἴῃ πος τη 
ΡΓΟ ΔηΪΏΔΌι18 8ι1}8 σΟΙρΑΥΓηϊ Ῥγεοορῖα, Βοηλ, εἴ οροῦᾶ, ἱἈηΘ]ΌΒΠΙ 
Μἱδιϊσυπ, φυο νϑδοβηίγ ἰῃ υηάο ἔπἴυϊο, 4υὶ ἰο!5 οδί ϑαρθαίυπι), 
δεῖ} 4ι}͵ε8. [1 Διὰ ϑυοπαν (οἰϊεὰ Ὀγ ϑοποοιῖβοη) [0]. 46. ΟἸρυδβ. οοε- 
Ἰεβιῖθ βδαῃοῖνϑ εἴ ργεϊϊοβυβ εϑῖ, οἱ 8 εϑὶ βρί τὶ ϊ8 δηϊηλεβ, οἱ ἃ ἰοςο 
ΓοτΟΐΟ, ςοπἰοδιὶ εἴ ρτγεϊϊοδἰϑϑίυο οτηηΐυτι, οεἶθιι8 νγογυη ἀοοίογι), 
αυἱ 1,»καὶ ὀρεγδστῃ ἀδηῖ, οἱ χυΐ μιόνθηϊ ἐχ βαρίθητἷδ ϑυρμογηᾶ. ΡΒ]υ 
(ϑδγθ 1. ρε,} δϑϑιβ ἴο ὃανα δπαδαυουγεα ἴο ἔοστη 8 γεῖ τηογὰ δὺὉ- 
Ἰπ)6 σοποορριίοη, ἴῸΓ σὰ ἴπθ ννογὰβ οἵ Μοβεβ, “" Τῇίβ ἰδ ἴῃ Ὀγοδαὰ 
τίου (Π6 [κογὰ Παῖΐ ρίνοῃ ι18 ἴο εδῖ,᾿" ἢ6 ὮΆΒ ἴῃ6 ἔο]]οννηρ; οὔϑεγνδ- 
τἰοη8. Ὁρᾶς τῆς ψυχῆς τροφὴν οἵα ἐστὶ; Λόγος Θεοῦ συνεχὴς" ἐοικὼς 
δρόσῳ, κύκλω πάσαν περιειληφὼς" καὶ μηδὲν μέρος ἀμέτοχον αὑτοῦ 
ὀῶν᾽ Φαίνεται δ' ὁν πανταχοῦ ὁ Λόγοε οὗτος, ἀλλ᾽ ἐπ, ἐρήμου παθῶν 
καὶ κακιῶν, καὶ ἐστὶ λεπτὸς νοῆσαι τε καὶ νοηθῆναι, καὶ σφόδρα 
διανγὴς καὶ καθαρὸς ὁραθῆναι. Αηὰ δ ̓Π116 διγί με οη, Οὗτος ἐστιν 
ὃ ἄρτος, ἣ τροφὴ, ἣν ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ ψυχῇ; προσενέγκασθαι τὸ ἑαντοῦ 
ῥῆμα, καὶ τὸν ἑαυτοῦ λόγον. δγεϊϑιεΐη, ἴου, ΘΟ ρΑΓῈ8 ῬΏ1]Ο, ν. 180, 
45. σιτεῖται δὲ οὐκ οὐράνιον τροφὴν, ἣν ὀρέγει τοῖς φιλοθεάμοσι διὰ 
λόγων καὶ δογμάτων σοφία᾽ τὴν δ᾽ ἀναδιδομένην ἐκ γῆς κατὰ τὰς 
ἐτησίους ὥρας" ἃ. 544, 421, ἐψώμισε σε τὸ μάννα’ ἄραγε τὴν ἄπονον 
καὶ ἀταλαίπωρον τροφὴν δίχα σπουδῆς τῶν ἀνθρώπων, οὐκ ἐκ γῆς ὡς 
ἔθος ἀναδοθεῖσαν, ἀπ᾽ οὐρανοῦ δὲ, τεράστιον ἔργον ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῶν 
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βογνοά, (παι {Π|9 Ψ] 1010 ἀϊδοουγθα 18 συτγαίϊϊἧΝνο, ἀπά 
1ῃαι 1 Ἀρρθαγβ, ΠῸπὶ δι [Ὁ] οτγ8, τῆδὶ οὐὖὐ Γσγά 
τηϑδηΐ ποῖ δῖ ὁη06 ἴο ἰΔΥ͂ αϑ|46 [ῃ6 ν6ῖ} νῇῃόγοίπ Πὸ 
δα ψταρροά ἢ15 δες πιθηῖ95β. 86 τϑαιϑϑὲ ἠδ (ὁ 
ὴπη ἴῃ {Π8 νϑῚῪ ἢσχί νεῦϑ6, σὶνε ε αἰωώανεδ ἐἠϊδ δνϑαΐ, 
Βδον8, {π4| ἢ6 88 Ποῖ γοῦ πῃ ἀΘ β00α 89 ϑροακίηρ οἵ 
ἃ ρέγϑον, Μ᾿ ]Οἢ Π6 τπειϑὲ ἤανθ Ὀ66η, ἱ 15 Ἔχργοϑβίοη 
᾿ἢαά Ὀθδη 848 ὄδχρίἰοἱῖ 85 (ἢδι οὗὁἉ 1ῆ6. σοιηηοη ἰΓΔη5[8- 
εἰοὴ. (ΟΡ 6}}) οάατγι ἀρδ (γϑηβ]αῖ68 ἴῃ [ἢ 6 βαηιὸ 
ἸΏΒΠΠΟΥ, 84 ΟΌϑογνοβ (δὶ ἰΐζ 18 ΠΕ ΘΒΘΑΙΎῪ ἴο 1186 {}}}8 
ἃ] δίσαοιυβ ἰδηρααρο, ἰπδὲ 6 ΒΥ Ποῖ Βιρογβθάβ {πὰ 
Θχρ!οδτοη ρσίνοη! ὈΥ οὐ Γοτγὰ ἰῃ νον. 85. 

84, 85. “ΤΠΟΥ καἰά το ὨΙηγ, Τιοτα Ῥογροίυδ!ν ρἶνό 
05 (18 ἕοοά.᾽" “ὙΓΉ656 ψογάβ ϑϑθϑ, ᾿ούνονοσ, ποῖ 5 
ὈΥ {Π8 δαηιθ ρούβοῆβ ψῇῆο ἢδα ὑοΐοτε γϑαιγοα οὗ 
9768118 ἃ βϑρῃ οἵ [8 ἀϊνίηα Ἰοραίίοη, θὰ ὈΥγ ολεγς 
ΙΏΟΓΟ ἰβρηῃογδηί, δηᾶά οὗ (6 σοιῃτηοῃ Ρθορὶα; δηά 
ψ]ο τππαοιβιίοοα ψΠὰΐ 6805 ἢδα βαϊᾷ οἡ 1Π6 Ποι!Γ18ἢ- 
τθης οὗ {6 τη, ἀηὰ σδέσγηαί {εἰξεῖίῳ, 45 1 ἰἴ 
τοραγιἰοὰ οογρογοαΐ αἰϊπιοπὲ απ φαγί γ 16. Α 8ϊτηι- 
Ιὰγ σϑημϑδί 18 ργϑίδγγαα Ὀζ [Π6 ϑϑιηδγιΐδῃ ψοιηδῃ, 4, 
156. Οὐυϊη) Ἰ)οἀαγι ἄρα 8150 υπαογϑίδηαβ [Π6 ψογάϑ 
88 ΒΏΟΚΘη ὈΥ (ἢ Ψ δον δηᾶ θεοί 76. 

᾿ 85. Το γϑηιονα ΤΠ 6 ΙΓ 8.}}} σθυηδίἱηρ ὨλΙΒαρΡ ἢ ΘΏ- 
Β'0η, «[651}18 ΠΟΥ τ] Κ6Θ ἢ]8 πηθϑηϊης γοϑί οἰθᾶγογ, ὈΥ 
βαρ, “ 7 (Π6 ὑγοαὰ οἵ 118. 72 ρσῖνε γου {πῈ 
84} Π Ὅτοιι5 ἔοος ΟὔΠ6 5οι}] ψΒΙοἢ οπηαυγοίῃ ἴοὸ [{{δ 
ὀνογδϑίϊηρ. 7. ἀο᾽νογ ἴἰο γοὰ {πᾶὲ τηοϑὲ δχορίϊοης 
ἀοσίγιπα σῇ ὁοηίβίπβ ἴπ6 ἰουπίαϊη οὗ ἴγῃθ βαϊνδ- 
(Ἰ0Π." 

᾿ Ὁ ἐρχόμενος πρὸς με οὐ μὴ πεινάση, ἢ τυῆο οσοπιθί ἢ 
μέ πι6 δἠαἰί πουοῦ μηρόν. ΓΠ ἰογαγΐα οοηια τριέο 
Ολνιεί, ἰ8 οἴὔθηῃ ᾿ ογοπδηροα ἢ (Π6 πιογα ἔϑιη1}18ὴ 
ὁΠ6 δοίϊουο ἐπ Ολνὶδὲ, ἀπ ἀθηοίθβ ἴο 6 ΨΠΟΙΥ ρσὶνόπ 
ὉΡ ἴο Πΐπι, ἴο οἰϊπρ' ἔο πὶ Ψ10} οἤθ8 016 τη δηά 
βου, ἀηἀ ἴο δηύκεῖν ἌΡΡτοΥΘ, δηἀ Θδγῃ  βί! Υ δα ῦΓϑοθ 

χρησομένων παρασχόμενον ἄξιον λέγειν λιμοῦ ---- ἣ τοὐναντίθν --- 
εὐνομίας αἴτιον ; ἀλλ᾽ οἱ πολλοὶ καὶ ἀγελαῖοι νομίθουσι τοὺς θείοις 
λόγοις τρεφομένους ἀθλίως καὶ ταλαικώρως ϑῆν, ἄγευστοι γὰρ εἰσι 
τοῦ παντρόφον γεύματος σοφίας, 
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)ν15 ἀοοϊτίροα. (Κιυΐη.) οβοηαι. οὔβογνεβ, (παι [6 γ0 
ἰδ ἤ6Γ6 8 οομιβιβίοη οὗ [ἢ σοχαρδγίβοῃ ψ τ 16 Πρ; 
οομραγοᾷ. δ γεηαγκ8 ἴοο, [παΐ ἴτοτῃ (18. ψ]Πο]9 
Ρ4538859, γ6 ἰΙϑάγὴ (ψῃδὲὶ ἱπάθοὰ 18 ἘΡΡΘΒΙΥ ΡΪΙδίη 
ἔγοηι δὴν ΟἿ 6 γ8,} ἰἢαλ (Ἰγίβέ ΌῪ 18 ποτε ὶθβ αἀἱά 
ποῖ ἱπίοηά ἰο ἀδοιοηῃβίγαίας μα ἀϊν!ηἱν οὗ [15 ὧοε- 
{(»ἷπθ. Ὀὰξ ΟἿΪΥ 5 7)2ἐνῖπο φογεηιὶδειοΏ. 
9836. ἀλλ᾽ εἶπον --- πιστεύετε, Ὀϊί, “ 48 1 ἢανο 5αἰα ἴο 
γου, γε Κῃον τΏ6, Ὀυῖ γε αν ηαΐ ἔδ!τἢ ἴῃ ΤΥ ἐοο- 
ἐγη8. δίηςσθα [Π6 ψογὰ8 ἤδεα χοίθιγρα ἰο, 85 ϑαϊξώ, 
ἄἀο ποῖ ΘΧΡΥΕΘΘΑΙΪΥ οςςὺγ ἴῃ [6 Ῥγϑοθάϊπρ ρατὲ οὗ {19 
ξοηνογβδ!οῃ, 80Π1Ὶ6 σοιηϊηθηίαίογθ, ἃ8 [,διρ6 δηά 
Ῥδμΐι5, {1 (μδΐ «6518 ἢ,85, Γοβρθαῖΐ ἴο βϑοπθ τψυογεῖβ 
οὔ [6 ρτοβθηΐ σομνοσϑδίίοῃ οἵα 6 ὃν τΠὸ Ἐνδηρθ- 
ἰ195ς. η( 80 Ες γιῖι8, πότε δὲ τοῦτο εἶπεν αὐτοῖς ; 
εἰκὸς, τοῦτο ῥηθῆναι μὲν, μὴ γραφῆναι δὲ Βιυῖ 1 
8δου]ὰ πτγοίοε ἴἰο δορί [Π6 νίαν οἵ [6 85:0]6ςξ ΔΗ 6 ἢ, 
Ὀγ Κιυΐϊηθεὶ, ψῆο ἴῃτι8 ΟΧμΙδίηβ, “1 ἤανα οὗἴϊθῃ οΒ 
οἴθοῦ οςοϑβίοηϑ βδ( (88 ἴῆ υϑσγ. 88. ὧς.) [πῃ γον 
βίον 6885 οὐ θ6] 16 ἔφπα οὐδε ηδοΥ ἡ 6 τοργθἤθηβ:0]6. 
Ῥδγθαρ8, πονονοῖ, ἰδ Ὺ δ6 Ὀφίίεν ἴο [ΔΚ εἶπον ἢν 
(ἢ9 βθῆξ6 οὗ “1 πανθ δἰγεαδυγ (δὲ οἵδ }Π|69) 
ῬΘριον  ΠΡῚΪῪ βαϊ4, γο ἤᾶνα β6ΘΏ πΊ6, 1. 6. γ0 ἢᾶνθ 5660}: 
ΓΩΥ τη]γ8 068, ἀπὰ Κηον ΠΥ ἀοοίτίηθ8, πα γοῖ ἦν 
οἱ Ὀεϊονο." ΑῈ οἸΠρΡ518 οἵ δυοῖν ρδγίς] 68 οὗ {π}6 85 
ἄδῃ, ψ ὨΟἢ γα ηοθαηξ ἴο ΠΟ Ὗ {110 6 η868 οὗἨ νον, 
18 πού ΓΆΓΕ ; Δηα 843 ἰ0. εἶπον ἴῃ π6 86η86 οὗ “αν 
γερνουϊησῖν," νὸ ἢᾶνα 4 σογγεβροῃαϊίηρ Ἰἀΐοην ἢ ΘῈΣ 
οὐ ῃ ἰδηρᾳδρθ, “ ἢ ἤαυΦ τοῦῦ ψοῖ οὗ [815 οἴ δηξιπηθβ.ἦ 
'Εωράκατε 18 γρῃάογρα ΡΥ Ἀοϑοπη). δηα ἸΏΔΠΥ Οὁ0Π1- 
τηϑμϊδίογβ, ψ6 ἔαυφ πποιοη το. ΠΟΥ δα 566ῃ «6919, 

ΠΑΒΟΥ 4 δεκπονίεάροά {6805 ἃ8 Μοβϑίϑἢβ (ϑᾶγϑ 
Ἐοβεηι.) Ρὰϊ Ἄοτα ἀπ Παρ ἴο γαροβα (Πἶν ἴῃ 8 
ἀοςἐκὶηφς. 1 Ὠονανογ ργοίεσ, ψ τ Κυἱποθ)}, ἰο Γοἕοσ 
[μ6 νογρ, (γῃ]ςἢ ἰ5 Κα {Π| θεωρεῖν ἰῃ νογ. 40.) Ὀοΐἢ ἴο 
{Π6 πη 1Γ8 668 (νεΓ. 26.) ἀηά {Π6 ἀοσίτ!η68 (νοῦ. 86.) οὗ 
Ομεῖϑῦ. Π6 καὶ β!ρηϊῆεβ απὰ ψοέ. 

87. πᾶν ὃ δίδωσι μοι ὁ πατὴρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει. Οη 
{Π6 σοππροίίοη δηᾷ 856η86 οὗ ἐπα σοηίγονοτγίθα ἰροχί, 
(οὔ οὔ Π6 βίζοωρ 9145 οἵ (αἰ ν  Β18π),}.51π66 κα γαίῃ ὺ 
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Ἰηνοῖνοβ 8 ροϊηΐ οὗ ἀοοίτίηαε (πδη ομα οὗ δχεροίίοδὶ 
οὐ ῥἢΠοΪοριοδὶ ἀϊβουββίοη, ἱ πηυϑὲ τοίεγ [ἢ τοδάθὺ τὸ 
[π6 Ῥαγδρῆγαβθ ἃπά Νοίβϑ οὗ Ηδπιπιοηΐ δηᾶ  ΙΓΌΥ, 
αἰδο (ο ἴ6 Τνο οὗἩ Ὦτγ. ϑαπιοὶ ΟἸΆγκεοβ 17 
ϑΟΓΠΊΟΉ8, ΜΠΊΟἢ ρῖνο, 1 {Π|Π|κ, ἃ 88ι|8[ΔοίοτΥ δεςσοιηΐ 
οὔ ([Π6 βοορε οὗ ἴῃς ραβϑθᾶρθ, [1 σδηηοῖ, ὨΟΎΕΝΕΓΊ, 
ΡῈ ἴοο πιυςἢ ἰαπηοπίθα {Πᾶὶ ΔΠΥ σΟΠΙΓΟΨΘΓΒΥ Βθοι]ὰ 
ΘΝΟΓ αν Ὀ6θη γΓ᾽56 4 οἡ ἴῃ 6 Ῥοίη(8 δῇ 188:16 δδείψψθθη 
(Π6 (αἰ νιηϑῖ8 δηαὰ Αγηδηΐδη8 ἴτοπλ {1}18 ΝΘ γβθ, Π6ΓΘ, 
σοηϑιἀδγηρ {Π6 ρογϑοπβ δαἀάγοββϑαά, [6 ἀοοέγὶπθ οὗἉ 
υΠοΟΠ αἰ ΠἸοπ 4] οἰ θοϊοη ψουά 86 θη) φιΐέο οἱμέ οἵ ρίαεο. 
Εογ, δνθῇ βυρροϑίηρ (πδὲ βιιοῆ ἃ ἀοοίσιηθ ἃ5 {ἰ|δξ 
Μ  οἢ τὴ6 (ΑἸ ν!η]8[8 ἀδάπςα ἔτοηι [ἴ, Το γα ἴσα ; γοῖ 
βυτο νυ 1 ψου]ἀ να ὈδΘη γεραγάθα Ὀγ (ἢ γὶϑί 88 οὔθ 
οὔτε ἀδοροϑὶ τηγϑίογθβ οὗ ἢ19 Βοϊρίοη, δηὰ (πογα- 
ἔογθ (ἴῃ σοπίοσι τ το 186 δάτηιγαῦϊα νβϑάοιῃ ἃπᾶ 
Ργιάθησθ Ψῃϊοἢ 80. ΘΠ ΠΘΏ ΠΥ οἤαγδοίοσζοά ἢ15 
Μη οἷ6 οσοηπάποί,) νου παν Ὀδοη Ὀτουρῇς ἐογναγά 
ΟἾΪγ ἴο ἴπ6΄ ΑΡοβ(168. δηά 18. ρ [68 οὗ τῆς δεοέσγὶς 
ἀοοίσίηθ, οΥ ἑἐπμέογιογὶδ αὐἰπιϊδοίοηῖδ. 1 τηυβῖ σοηϊοηΐ 
τ 36} ψ ἢ ἀφίδ! ηρ {Π6 Θχρδηδίίοη οὐ Ε οϑθηπι. 
Κυίποεϊ, δηά ΕἸ ΠΥ τη 8; ἢοΐ οταϊἰἰηρ’ ἰο ΟΌϑοΓνΘ, 
{παΐ, σοπῃηραγαίνου, {16 ἢοίο6 15 ΆΚοη οὔ {16 τοχί 
ὈΥ {6 τϑοθηΐ σοτητηδηίδῖοσβ. 1 ψ1}}} ἢνδί βίδίβ {Π6 
Θχροϑιοη οὗ ΕἸ ΠΥ Πλ18, ἡ ὨΙοἢ ΟΟΟΌΓΒ ἴπ [η6 ΤΌΓΙΙ 
οἴ δη οδ]εοοη Κάτι ΘΏΒΨΟΙ, ““ Οὐ)οοϊΐήΓοη. Βυϊ τ ἢθΘ 
δίοπα σοπιοίῃ ἴο {Π6 ὅοη ψἢο 18 σίσεπ ὃν (ἢ6 ΕΔΙΠΟΓ, 
ΒΌΓΟΪΙΥ ἢ6 15 σι} {1685 ῃο ἀο68 ποῖ σοιηθ6, 88 ποῖ θείη 
δίνοεη Ὀγ 1ὴ6 ΒΔίῃογ. Ἴγμο: θυ τῃ6 ΕΔΊΠΟΥ σίυοί 
ἴ[Πο086 νῆο ἃγ ψ6}} ἀϊϑροϑοὰά. Νοιζβοσγ, ἤοννονοσ, σ8ῃ 
{π|8 ροοά αἰἸβροβϑιιοη τὰκ ΔΠΥ ΟΠ6 ἃ [δι δι] 
Ὀ6]Ιανοσ, νοις {Π6 885]8ίδησο οὐ θα ; πογ, οἡ (δε 
οἴπεον ἢδηᾷ, ἀοθϑ [ἢδι 88ϑἰϑίδποθ σο-ορογαΐθ ἐονναγαβ 
(ἢ6 ρῥτοάἀποίίοη οὗ ἔ8:{Π, ι1η1688 τἤθγα Ὀ6 ἃ σοοά 
ἀϊβροδβί(οη.᾿" 5 ἜΝ 

Ἐ Βοβεηϊῃ. εἐχρίδίηβ ἦξει πρὸς ἐμὲ, εοὐ ἐ ἰφαγη Ὁ πιέ, πιυδὲ ἰδατῊ οΓΓ 
πιε, απά ἰακΚε πι6 αἬ πἷς Τεοασΐετ, απὰ (δε αμίδον Γ᾽ πὶ ζο[ἰεῖίψ. ΤὨΪ8, 
Ἠόννδνοσ, Β66 18 8ὴ 1] [ουηαάοα ἰηϊεγργείδιίοπ, Οἡ (ες ννογάβ8 ὃ 
δέδωσι ὁ πατὴρ, Ἦδ οἰεγα ἴῃ [ΟἸ]οννΐηρ; ὀχ ροβίτίοη : ““ Τῆς ἘΔΙΠΟΥ 
ἀεἰϊνεγείῃ τῃοδε ἴο (ῃ6 ὅοη, ἴο νυβοῃῃ, Ὁγ ἢἰ8 Ῥγονϊάςηςε, ἢς μοϊηῖδ 
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ΤΠ6 σοπηρδοίίοη 18. (8 ΕἰΪϊυϑἰγαίοεῖ ὈνῪ Καυϊποοϊ, 
«ἈΝ ν Γ 6685, ἰ 8πὶ ἴη6 Ὀτοδα οὗ [Πἶὸ, 1 ρίνα Πρ, 
ΔὨΠ 1 ρῖνο 1 το τ[Π6 ψογ ἃ. δ66 νϑγ. 88. ἰο ψῃϊςοὶ 
ΨΟΓΩΒβ «68ι118 [848 γοίδγθηςθ, δῃὰ Ἰηϊθη45 10 ΠΠπβίταῖθ, 
4. 4. “1 ἀο ποῖ ἰαθουΓ ἢ νᾶ], ΠΟΥ ἢᾶνο 1 πα ογίβΚοη 
ἴῃ ναΐῃ, {Π6 Ῥγονίποθ οὗ ἃ ἰθδοῆθγσ. Τθογα ΜΝ} ποῖ 
Β6 νδηςηρ (Πο586 Ψῆο, [που ρἢ γοῖ τηᾶγΥ. ἀ680186 [η6, 
Ψ}1}} γθσοῖνο δηά δατηἷϊξ πην ἀοςοίτ πο. ὁ. 

. Πᾶν ὃ δίδωσι μοι ὁ πατὴρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει, ΘνοΤῪ 
οὔθ [δύ τη6 Εδίπογ ρίνειἢ πη6 88 ἃ ἀἰβοῖρῖε, οἵ ψῇβί- 
ΘΥΘΡ ΠΔΙΙΟΠ ἢ6 ΠΔΥ 6, ἄς. ΤὭθγα ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ ν ΘΓ. 44. 
{Π6 Ράγ}} 6] ρῇῆγαβε ἑλκύει, ἀγαιυοίῆ, ἀῃὰ τἢθγΥ ὑοίἢ 
ΓΟίδγ ἰο {Ππ4{ δισαψὶπς οἵ [Π8 1πο} δ] Οἢ Ψ1}} ἀπά ἡ15-΄ 
Ροβί(ἴοη ὈΥ πλίγαοΐθβ δηὰ ἀοοίγίηθβ, ΕΥ̓ Ψ ἢ]οἢ τηθη 
Ἅ6Γ6 ἱπάμπισρά΄ ἴο᾽ Ἔπιῦγασα ΟΠ ιϑιδηγ. ΑἹ] ἰ(ἢαὶ 
Γοβροοίβ {π6 ιγίμογδησο οἵ ΟΠ ΓΙ ΒΕΔ 0} 18 γοίθγγο ἴο 
Οὐοά 88 [6 δυΐμογ. Πρὸς με ἥξει 50} 8, ““ν1}} 
ΘΠΓΙΓΘΙΥ ἀρργονα δηἋ, ΠδαΓΓΪΥ ΘΓ οΘ ΤηΥ ἀοοίγι πο. 
(ὅθε νοῦ. 88.) Οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. “41 νν}}} ὈΥ πο 
ἴΏ684η5 γε)εοοίΐ, Ὀυΐ Δάιη1. Δηα 0]6ε88 Ὠϊπι." Τἤογα ἰ5 
ἃ ἐμοΐο5 ΠΉΤΡΟΟΣ 864 ὈΥ ουὖγ ]μοτὰ, βίησθ ἢ6 δᾶ 
ΘΙ Ρ] ογοα δα ρἢγαβ6 ἐρχόμενον πρὸς με, οσογιηρ τπίο 
πιο. (Κυΐϊη.) [1185 ρ]αϊη, δηὰ 15 Ἰηἀδθα δαάτημίθα Ὀγ 
αἰ γυάϊοίουβ Γηὐογρτγοίθγϑ, {πὲ (6 ΠΕΙΙΟΓ 18 Ρυΐ ἴῸΓ 
[ἢ6 ΤηΔ86}}} 16. Οτοί 5 οὔβοσγνοϑϑ, (δἰ δίδοναι 15 6 ΓΘ. 
δα] δα ρἤ δι α γ. Τηθ ἰδίπογ ρίυοές τ[Πο86 ἴο 
Ομ γιϑί, ψῇο, δῖον {ΠῸὺ αν ποαγὰ (6 ννογά, 8.6 
ϑιιαϊουβ οὗ ρίΘ(Υ δηὰ νϊγί6. 4.8 [η6 ργδραγδίουβ ἴο 
αι ἢ γα υϑυδὶν ἃβοσιροα ἰο (ὐοή, 80 18 {6 ορογαδιοη: 
οἵ (δ ἰο {Π6 ὅοη, δηά {Π6 δεαίϊη᾽ οὗ ΔΏΥ οὔΘ, ίο (Π6 
ϑρῖγ. δε ἔρῃ. 1, 18. δηή 4, 80θ. [1 ΘΗΕΙΓΕΙΥ ἀρτθθ 
σι Με. οτπῃϑ (1ηἰτοά. 2, 690.) ἰἢδὲ 1[Π6 βοορα οἵ 
186 γι οΐα ρᾶάββαρα (48 ἌΡ ΘΆΓΒ ἔγοῃ νοῦ, 87---40.) 15, 
ἴο βῆ Ν (δαί (Ἰγίϑί γε)θοῖὶβ ποθ ταῦ {ΓῸΪΥ τϑρθηΐ, 

ουἱ ἴΠ6 ΨΥ ἴσ υπάήεγοίδηα δηὰ Ταοεῖνα ἴῃ6 ἀοοίγί πα οὗ Οῆγίβί. 
ΤΠοδα, ἱπογείοσε, ἰἔ {ΠΕΥ τνοιὰ ροβ86 55 ἴ86 ρῥγογωηϊδθα Ὁ]}858, σηιιϑὲ 
Ἰοαγη ᾿ἶθ υνἱ]ἱ, δὰ δχεοιῖα πἰδ οοητηδηάβ. ΤΠὲ νογάβ ἤανα ἃ στ 
ἔδγθῃοδα ἴο νὲσ.. 38. τῷ κόσμῳ, ἰδὲ τοοτϊά. Τῇδ Ἑαίπογ ἀενεγοῖ ἢ ἴο 
{πε 501) ποῖ οἠἷΪγ ἴῃς Ψεννθ, ἴαι δἷϑθο [διῇ σγελὶ μογιίοη οὗ (ἢ ἀεη- 
1188 νυλο ἢ 6 86, Ὁγ ἰῃ6 Αροϑί68, θη] χὨεποά ὉΥ {ΠπῸ Ὀδδπ)8 οἵ. 
Ἐνδηβε]ολὶ ἰσυ (ἢ. 
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δδᾷ υποΐεϊρηεαῖγ Ὀεϊξενα ’ὸ ἢΐτ. [0 18. ψεὶὶ οὐβογνο 
Ὀγ Ποάάειάρο, (δαὲ [6 Ἔχργαββίοῃ οὐ μὴ ἐκβάλαν ἔξω, 
14 ΘΧίΓΘΟΙΥ δοδυίι! δηὰ ορἤδίοαὶ. [{ ταρτα- 
96 [8 Δη ἢ ΔΌΪα ΒΟρΡΡ]Ιοδηξ 88 σοπηηρ Ἰηἴο [Π6 πουδθὸ 
οὗ βοπ6 ργίῃοθ, ΟΥ οΟἵβοσ ργϑαῖ ρδεβοιῃ, ἴο σαβί ἤϊηγ- 
86 δὲ ἢ]15 (δεῖ, δηἀ ἴο οοταπ ᾿:πηβεὶ ἢ ἴο 815 Ργοίθο- 
ἴοη δη4 οαγθ.0 Ηβδ πῖρἢί ἔδασ Ὠϊς μοι οη τηϊρῃς Ὀ6 
Το] εοἰ64, δηὰ δα [πγϑὲ οὔ οὗ ἄοογδ, θᾷυΐ οὐν [οτὰ 
ἈΒΒΆΓΘΒ [πὰ ἴο ἔθ 6 σομίγαγυ. Ηΐ8 Ὦθιι86 δι Ὠοῶγὲ ἃγα 
ἰάῖρα δῃουρῇ ἰο τοξεῖνθ, βῃ 6) 6 Γ δῃς ΒΡ Ὶγ, 41} [Π6 
ἰραϊρεηῖς δὰ ἀϊδίγοϑϑβοα, οὐ οὐ Κβονβ, δον 
πρὰ {πουβδηά 800}}8 αν ΒΕΘΏ 56ΘΏΒΙΡΙΥῪ δυρροτείοά 
ὮὉγ (Π686 σταοίουϑ ψοζάβ. (Π)οαάτ.} 

88. ΤῊ δοῆβα οὗ 6 νϑσβ8 τῇδ ἢδ6 [8 ρᾶγϑρἤγδο- 
εἀ : “ἼΠογε ἰβ πὸ μεθ ἴος γοῦ ἴο σοβάδγ (Παὶ 4}} 
ΡΘΙΒΟΏ8, ΜιΓΠοιτέ ἀἰβεϊηοίοη οἵ πβίίοη, (νον. 89.) νῆα 
8.4}} ἄρργονο ἢν ἀοοείτγίῃο, δά ἕανα ἔδιεἢ ἢ 26, 5384} 
Τοοδῖν ὨδρΡρΙΠ688 δὲ ΤΥ ἰἰδηά8. (νὸν. 857.) 1 ἀο ποῖ 
8δοῖΐ ΘΟ ῺΚ ΟΥ̓ Ψ01} δῃ ρ]Θ βυγε, (666 οἷ. ὅ, 80.) 
ας 1 ἃπὶ σοηθ ἰηΐο ἔπε πογκὶ ἴὰ ογώοσ ἐθ ἐχεοδῖα 
ἢ 6 οομηϑ618 οἵ οὐ, δηὰ δεςοιηρ 15} [η6 ποτὰ οοδη- 
κοι 6 ἴο πιὸ ΒΥ τθ6 Εδενος." (Κυϊη.) ΟΠ υδὲ βδεννϑ 
ἘπΠε σερ 1 γ οὐὁἨἩ ψ δὶ ἂς δεδά βδια ἴγομι ἃ γαργο- 
βοηίδίίοη οἵ {86 δηὰ ργοροββά Ὀγ πη : 4ᾳ. ἃ. “ον 
ἀρ ἐν 1 τϑρεὶ ποβθ ἔγοπι ᾿- 5Β[η66Ε 1 δὴ ἀρροϊηϊοά 
ἴο' (ῃ18 Πλ᾿ ΠΙΔΊΓΥ, 1. 6. ἔογ ἐδ υϑγν ρωγροδο οἵ ψιὶνὶ 
ἐμοῦ εἰογηδὶ [τς ὃ" ὼ ὑδδες 
ὁπ ἰδ ἔογσοα αἴ εἶα ρῆγαβα καταβαίνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

866 1η6 ποία οὐ 8,1 ὃς 81. [{ υἽλδα ἀρμβοίθβ ῃοῖ 
ΟὨΪγ {Π6 ἀϊνίηθ οείίῃ οὗ ΟΠ γι Β ἀοοσέγίπε, ὈὰὉ (ἢ ς 
οΟἸθβεϊαὶ ογισῖβ οἵ ἢ!5 ρθγϑον. 
᾿ς 80. ἵνα πᾶν ἃ δέδωκε. Γξᾶν Βοτα σοηποοίβ ψὶ ἢ 
νογὶχ, (ὉΥ ἃ βοσί οὐ Ηδθγαίϑια,) 85 ἰῃ ἔμαν. 4, 2. ΕΖ. 1. 
18. Ιη ϑυςΐὶ 8865 Ἧ6 ΙΏΔΥῪ ΒΈρΡοΒ6 δὴ 6 Πρ 518 οὗ 
κατὰ. Αἱ ἐξ αὐτοῦ Ξξυραυά. τι, ἃ8 αἱ 16,17. Αρος.1], 
9. Τίιβ 56886 ἰ8, [μὲ οἵἁἍ 41} ψοπὶ Ὧν Βδῖμοσ δι ἢ 

ἡ ἜΠῚ8 δηβεξ, ἴ8 νεϊοἢ [86 τί δεν δοῖβ συξ Ἦ οὔθ ἴοσγηϊ οὗ 60ῃ.- 
βεσιιοϊίίου, διηά βοοη δἴϊθι, δϑ ' πα ἢβδα ἐογσγροϊέθη δ τρθο] ῇ, ἴυγην οβὲ 
9 ἀμοξίδγ, 16 υδιι8] ἰπ (Ὧθ Βοδί δυϊπογβ. ΤΏοΡε ἰβ ἃ δίΓΟΠρΟΣ ἴῃ». 
δίδηςε οὗ (Πἷδ, ἐῃαρ. 17, ὁ. ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, δώσῃ ξωὴν 
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{Πὺ5 σίνοη ἴο πιο, 1 βῃου ἃ. ϑυ δεν ἤόπα ἴο ρεγιϑἢ }ὲῦ 
6. Ὀὰΐ φιαπέμπι ἐπ πιθ 4}1} βΒῃο } ἃ οὐαί δίθγηβὶ [ϊἸΐ8, 
(Κυίη.): Τὸ δίνο ἀπά ἰο ἔοσο δὲ ορροδοᾶ, 85 ἴῃ Ζοῇ. 
18,.0.:; δηά, ἴγτοπι (ἢ6᾽ σοηῃηθοζϊίοη ψ] ἢ νοῦ. 40, 1 
ΔΡΡΘΑΓΒ [ἢ δύ ΒΟ ἢ ΟἾΪΥ ΔΓ 8814 ἴο 6 ἐοδέ Ὀγ (ἢ γῖϑί, 
νηο ζαἰς ἴἰο οὈίδϊη οἴογπαὶ 6. ΟἾγΥΙδῖ, ἤονανογ, 
σῇ ὈΥ͂ ὯΟ πη68Πη8 Ὀ6 8814 ἴο 6 [Π6 οαπ86 Οἵ {ΠΕῚΓ τα ΐη. 
ΤῊ15 53:5 η]βοα!οη οἵ ἀπολλύμε ν]οἢ 1,ἀὴρα δηά 
Ἡρυτηδη ἴγοδΐ ἃ8 ΝΟΥῪ ΤᾶΓο, δηα δοςσοιυηΐ ἃ 1,Δ{{Π|διη, 
ἰ8 80 {τίς (Πδι  ἤανθ βοδγοοὶν γοδά δὴγ τσρϑοὶς δυῖϊον 
1ῃ. ΨὨῃϊσἢ 10 ἀοθ8 οὶ ἔγθαιθηςίὶγ. οοσιγ. (Κγυρκα.) 
δο ΕΜΓΠΥ πὴ 8. ΘΧΡ Δ] η8 μὴ ἀπολέσω, ““ἰῃῇδϊῖ 0 ΟΠ6 
ΤΏΔΥ Ρογβὴ ὄν πῖψ γα." 1 [Ο]]ον 8, ἐπογοίογο, 
(εομεπ.68 ἢ6) (δῖ 1 δὴν οπὲ ϑῇοιἃ τ] }}Υν ἀθδη- 
ἄοη Οἢγιβῖ, δῃα {ΘΓ Όν μογιϑἢ, ἢ6 ψ}} θ6 τυϊηθᾶ 
Ὀγ δίβ οσνὴ ἴδλυϊ:. Εοὸγ (οα ἀτγαψνοίῃ ποηθ ὃν ἴογςδ. 

80. ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ. ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ: 
Ἐοβθημ. {ΠῚ} Κ8 {πδ΄ βοπιθί Πρ 15 Π6᾽6 ψδητηρ ἴο 
σοιηρί εἴα {Π|6΄ 86η86, ΨΏΙΟΝ τὴᾶΥ 6 (8 ΘΧΡΓΘΟΒΒΘα: 
““Βιυι ἰῃδὺ 1 5ῃοι)!ὰ ὈΥ τΥ ἀρέι ης θγηρσ εἴ πν ἴο 
ἔγυθ [δ οἰῖν, δἀπὰ {{Π||18 αἶδὸ τππᾶκ ἢ ρϑγίακογ οὗ 
δἴθγηδὶ [ἴ86." Κυϊποοὶ Θχρίαϊπβ, “ γα]56 ἢΪΠΊ. ὉΡ δῖ 
1η6 ἰαϑὲ ἀαν, ἴῃ ογάθν ἴο ἢ18 οὐίδιπιηρσ ἔθ ον. Ὲ 
δ8θ6. ὅ, 21, 928. β μα 

40. τοῦτο. γὰρ --- ἡμέρᾳ Ἴ|}8 νοῖ86 15. Ῥ]α η]ν 
"Θδηΐ ἃ8 ἃ ΓΟ ΘΓ {ΠΠπιδιγαϊίοη οὗ {6 βϑηιτθηΐ ὁχ- 

αἰώνιον : ννϊοἢ 1015 ᾿πηροπϑβί]ς ἴ0 θυ Ἷηρ᾽ ἱπίο δὴν ογήάθῦ οἱ σοπϑίγιο- 
[ἴο.} : δὴ γεὶ {Π6 τ6π86 18 μ᾽ δὶπ θηοι ἢ. “ΓΙ 6 [1] δηι αἰγεςῖ οὐη- 
βιγυείοη οὗ (δ ρίοα ἴῃ οἢδρ. 6. ννουϊά ἢανα θεθῃ ζγα μὴ ἀπολέσω 
[τι ἐξ αὐτοῦ [παντὸς] ὃ πᾶν δέδωκέ μοι.. ἴῃ πᾶν ὃ δέδωκέ ἢς οοπὶ- 
ΡΓοΕΙοη8 Ηδαι θη, ἃ5 ννε}] ἃ8 οἴμειβ. (Μαγκ] απ.) ! 

ἃ Βιιῖ Ὑ}}}} ἠοῖ ΟἸτῖϑὲ γαϊβα ᾧυρ ἴΠ6 Ὀαὰ Δ8 ννε]] δ8 {πὸ σοοὰ ὃ “1 - 
ἢ} δᾶ ἢ 8 νοΐοα δπὰ υνῖ}} ουδὲ ἔουιἢ. Βιυιῖ να 8Γ6 ἴο γοθηῦοῦ 
τπαῖ νῃθηονον τἢ 6, 5] εοὶ οὗἁἨ 3 ΓΕΘΌΓΓΘΟΙΟΩ 18 Ὀγουρ ϊ ἔογυνθγαὰ δηλοῦς; 
{ΠπῸ δηςεϊθηϊ 7 ενν5, ννῈ πγιιδῖ δἰνναγϑ υηηεγϑίδηα ἰἰ οὗἉὨ [ἢ6 Γεβιμῖοιοη 
οὔτε ὀέεεθθα ἴο εἰοτπαὶ ἰϊξε; δηὰ ι}}8 18 ναῖ Οἢ θ᾽ Πογε ἱητεπεβ. 
80 ἴῃ ἃ ἘΔΌὈΙ ἶο8] ἩΥτεγ, “ ΤΠ. Ἰη- ἀνε! ηρ οὗ τπ6 ϑρίεἰῖ Ἰοδάσδιι 
πιεη ἴο ἴπα τεσεγτθοίϊοπ οὗ ἰλε ἀεαα." Ζαϊκυὶ Βυῦεη, ο]. 176, ὅ. 
“ ϑοάοῃ δηή (σοιηοστα 8ἢ4}} ηοΐ γίδο ἐπ ἐδ γεβωττεοίϊοη 9} ἐδς ἀφαά.᾽" 
Απὰ ἀρβίη, “" ΤΏὭΏΕΓΕ 15 ΠῸ ργεοερῖ ἴῃ. 1}: 1ἂνν κίνοη ἢ τανναγά, 
ἤγοιῃ νυ ῃ ἢ) ἴπεσε ἀθοβ ποῖ. καννῖθε ἀσμοπαὰ ἐλε γόσμγεολίοη ὁ ἐλᾷ 
εἰεαι." 6 εἷ8δο ἴδε Ταΐρι) ὁη ΖδΟἢ, 8, 7. ᾿ : 

ΟΨΟΙ.. ΠΙ. Ρ ες -ἢ 
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Ρεοβϑοά ἴῃ εἴθ ργοοράϊηρσ, 80 ἘλΙ ΒΥ ΠΘΗ15, τὸν αὐτὸν 
λόχον σαφηνίξει. 

40. Πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὰν, 1. 6. (48. ΕΓ ΠΥ ΠΑΙι8 6Χ- 
[αὶ π8) εὐὐξὰ ἐδα ἐψεα οΚ ἐλ δοιμἶ, '. 6. ὈΘανϑίΒ 9 ἢίπι. 
{18, ΒΠονγ ΘΓ, ΠΟΤῈ ΠΟΥ ΕΕΥ οχρ αἴθ ὈΥ Βοεθππι. 
8ηά Κιιϊποοὶ, ““Κηονοίῃ (ἢ6 ϑοη, ἢ]5 ΒΒΆΣΠΟΧ οὗ δοί- 
ἴην ; 8} θδθῆ ἃ βρθεοίδίοσ οἵ ἢ18 πλίγϑοϊθϑ, δῃὰ δῃ 
Διάιον οὗ Π158 ἀοςί 65.) ϑ8ὺὼὸ (16 Ποῦν, ΣῊ ν πο 
19 ὮΘΓ6 υιϑ64 ἰῃ ἴῃ6 ϑγγίδς νϑγβϑίθῆ. [Ὁ ῥτορεῦὶν ἀο- 
Ὠοίδ65 (ῃ61 Κηον]οάρο νῇηϊοῇ τ βῃ} 8 ἔγοσι διΐθηϊνθ 
σοηδβίἀογδίϊοη. Τὶ 11 [8 Ἰοϊηο ψ1{8 γινώσκα ἴῃ Φ0Ππ 
14. 7. 

41---48, οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ὅτα. 1. 6. {π086 »γ»ἱποῖραΐ ἈῬεΥϑοὴη 5 
το ηςἸοηδὰ δεΐοσγε ἴῃ νοσγ. 80. ᾿Εγόγγυξδον περὶ αὐτοῦ, 1]. 6. 
Ὡοί αἕ λὲπι, ἃ8 Ῥιβοδΐον, ἴ.. Βγιιρ. δῃη4 Νοῆηι8 ΓΘΠΘΕΊ, 
νύε (48 Οτοί 8, Βοβθηπ)., Κυϊηοεῖϊ, δΔπὰ Π)οα τἀ ρ6) 
αἱ ἐξ, οὐ ἐλὶδ ασοοιηπέ, οἵ ΜὨΙοἢ {86 ΟΠονηρ πογάς, 
( θδοδυβα ἢ6 5881,᾿ δῖ οχορείίοδαί. δο 1 ἃ νεῦῪ 
δίπλ]δν ραββαρθ 10 ΨὙΘΓ. 61. γογγύξδουσι περὶ τουτοῦ. 
Γυγγυϑειν" βρη ῆθβ ἐο ηιμέξοῦ ΟΥ ΕΓ πιμ, τὸ σγιμηδίο. 
4, οὗ ἡμεῖς ---- μητέρα. Τῃ6 ψογὰ οὗτος 86 6Π18 [0 

ΟΑΥΓΥ ἢ 11 οοπδεπιρέ, κα τῃ6 ἐπέθ οὗἁἨ 1[Π6 [,Δ(108. 
ΤΊΟΥ νογὰ οἤεπαάεαά αἱ ΟἸνμ188 βαυγίηρ (πὲ Οοά νγ.88 
ἢϊ9 ΕΑίῃοσ, δηᾶά {πὶ ἢ6 δά ςοπηθ ἔγοτῃ ᾿ιδᾶνοηῃ, 
ὨΘΙ ΠΟΣῚ σου ΠοΥ ρογβυδάθ ἐποιηβεῖνο {πδὲ 118 
οουϊά ὃδ τῸ}Ὺ Ὑαγ οὗ ἃ Τη8ῆ ὈοΓη οὗ ἢυμπηδη ρᾶΓεηΐδ. 
(Κοβθηπ.) ὌΠ θη 6 σάνε ἴπ6πὶ Ὀγθδά, δηα 3δ(18386α 
{πο ὲγ υηροῦ, ἔθογ Το] 164 Ὠΐπ ἃ ργορῃοῖ, δῃὰ ψουϊά 
ανο τηδάρ ΐα ἃ Κίηρ : δυΐ δ 6 ορδη ἰο ἀΪ8- 
οοιιγδα οὗ Λὀεανεηίν Ὀτοαὰ δηὰ ορὶγἑέμαέ ἰοοα, δηά 
Θἴοτπδὶ ᾿16, {πον στον ἀϊδοοηξοηίοα δηά ἰυγδυ]δηΐ, 
δεῖ δί ποιιρῆς ἢ18 Ὀἰγί!, δὰ ρὑγοίθηάοα [ο πηυτυγυΓ, 
Ὀροδιβα δ6 544, “1 οατὴθ ἄοψῃ ἔγοιι ἤθδνθη :ἡ ὕμὲ 
ἦπ τγσυτῇ ΤΠΘΥῪ στυπ)θ θά, θδοϑαδβα. μ6 ἀϊὰ ποῖ δραίη 
“7 εεαἀ ἐλοηι ΌὉΥ ταῖγαςϊθ. (Ειἢγη.) 

Ἐ ΤῊϊΘ νογὰ γογγύϑειν αΘ ὉΥ δοῦμε τπουρθῖ ἴο ὕ6 ἀοενοα ἔγοιῃ 
ἴδ δοιιηἀ οὗ να! Πρ; ἀονδθ, νπδησε ἱΐτηδυ νυν] ἱπάϊοαϊο οὐπιρἑαϊηϊη. 
Τ δὰ, ἤόνενοσ, ἱποϊϊηθα ἴο ᾿Ὠηκ ἰμαΐ ΗΘογονί 9. ν}}} σι υδ ἴο ἃ 

ἜΞΣΣΡΕΡΙΣ ΤΊΣΤ, τ ὈΣΣΤΟΙΣΣΣΣ 
Μαρ. παῤ μαι τ ἔστι γρύϑω, ἰο υαὶἱ, μά οὐθτ τ ἐπδτυρκο 966 118 88 
Οποχηβῖορ. 
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43. ἀπεκρίθη ---- ἀλλήλων. (}68118 068 πο οχρίαϊῃ 
ἄοιυ “παῖ ᾿δ δά δββογίεα οομ] ὰ σοηδίδὲ ψ ἢ {Π6 
ορίπίοι οὗ ῃο886 ψῇο ἱποι σης ὨϊπῈ ΟὨΪΥ ῬΟΓῚ 86 Γ 
1Π6 τηᾶπθεσῦ οὗ θη. Βυϊ 6 [ὩΘΣΕΙΥ Γαροϑῖβ ἢΪ5 [οΥ- 
ΘΙ Δ5βου!ΠΟΏ. Ῥογῆδρβ Ὀθεσαῦβο ἐἢ6 βυῦ]οθος ἐἠϊά 
Βοΐ αὐἀπιξέ οὗ οχρίακπαζοη, Ὀυὶ τηυδὲ ΒΡ θ6 Ρ6- 
ον οὐ {86 ἰεβίϊηοην οὗ ττδοΐθβ. (οϑθηι.) 
Ομ γίϑὶ ἀοεβ ποὶ ὅδυ, 1 δαὶ ἢοῦ ἐδ 5οῃ οὗ Όβθρῇ ; πος 
ἄοο5 Π6 ᾿πβίγιςς ἴδηι ἴῃ {π6 παέωμγδ οὗ ἢ18 ἤδάνθῃ]γ 
οτσίη, Κπονίηρ ἐμὲ (ἢεν σουϊά ποῖ υπάσγβίδης ἢ18 
τηϊγασιϊουβ ὈΙγεῆ, τητος [688 ἢ8 δίογηδὶ ρσεηθγδί οη 
ἔγοτῃ ἴῃ Εδίμοσ. Ηδθ, {Ππογοίογ, ρᾶ5865 ὈῪ {{|18 8511Ὁ- 
76ςΐ, οἰκονομικῶς, ἰοαδῖ ὈΥ αἰζοιῃρίηρ ἴο γθαονο οὔθ 
δία) ] ηρ Ὀ]οςΚ, ἢ6 βου] (ἤγον δηοίπον ἴῃ (ἢ6 
ψ8γ. (Βαιἤγη.) 

44.,, 45. οὐδεὶς δύναται ---- ἑλκύση αὐτὸν. ΤΏὭδι {ἢ ἔοτ- 
τυΐὰ ἐλθεῖν πρὸς με ἴδτα, Δ δί νεῖ. 85 ὃς 87, ΘΧρΎθβ8608 
μοῦ 50 πηιοἢ σσειδὲ δηἀ {ἰ4ϊ ψ ῃϊςἢ ριθοθά δή, 88 ταίθοῦ 
εἴὔεοῖ ἀπὰ ψιῃαὶ ζοίίοιυδ, (πα 80 ἀθηοίθβ ἐο ἀρργουθ 
απά οπιδγασο ἰδ ἀοοἐγὶπο 9 (λνὶδέ,) 18. ἤθῆσθ ἀρρὰ- 
τοηΐ, {πὶ Π6 18 πα} ]ν 8814 ἴο Ὁ6 ΘΔ Ὀ]ρά ἴο σοιηδ 
πηίο (ἢ γβί, ψ πὸ ἢανιηρ θ6θη ἰδυρῃΐ οὗ Οοα [85 
Ποαγὰᾷ δηά ἰοαγηβά. (456.) ἄὔΟὑπιΐϊηδ τπιηΐίο Οὐγὶοξ 
ἀδποῖθβ {Ππᾶ4| ψ ῃϊο 7οἐίοιυς Κποιυίεάρο, διρακτὸς δύνα- 
ται ἔρχεσθαι πρὸ αὐτὸν. (Μοτι8.) ἑλκύειν 'κὸ {6 
ΗΘοῦ. ΤῊ ποῖ οὨΪγ 8] ση 168 0 ἀγαρ' ἈΨΔΥ ν]Ο] ΘΠ ΕΪγ, 
Βυΐ 4150 ἴο ἄγαιυ, αἰΐυγα ὈῪ ψνογάβ, ὈΓΙηΡ ΟΥΘΙ ΔΩΥ͂ 
ΟἿΘ ὈΥ τγϑαβοπίηρ, ὅζο., ἴη ὙΠΟ 5ΘΏ86 880 ΤΩΔΗΥ͂ 
Β1ΠῊ11ΔΓ ΨΟΓΩΒ ἃ 86, ἃ8 βιάϑεσθαι, ἀναγκαϑειν. 
ὅ66 ἴῃ6 ποΐθ οἡ Μαίί. 14, 22. δὅο Ηογοάοϊ. δ. Ηοπι. 
12. (εἰϊοὰ ὃγ 'ῆηε(5.) γνοὺς δὲ, ὅτι ἀποδέκονται αὐτοῦ 
τὴν ποιήσιν οἱ Κυμαῖοι, καὶ εἰς συνήθειαν ἕλκων τοὺς ἀκού- 
οντας. Νίγερ. οἷ]. 2, 6. εἰοἀ ὃγ Αὐυρυέη 15. ἢ. ]. 
ἄγῃ 508 ἀπο 4π6 νοϊυρίαᾶ5. Τα 5θηδβα οὗ ἑλκύειν 
ἴῃ ἐπα Ῥιθβθῃξ ραββᾶρα 15 οἶθαγ ἤγουν ἐπ σοπίοχί ; [Ὁ ὲ 
{Π6Γ [9] ονν8 δἱ νϑι. 45. καὶ ἔσονταιι πάντες δίδακτοι --- 
μαθὼν. Τίνι8 1ἴἪ ἀδηοίεβ ἄγαιοδ, αἰΐμγος, Ἰηάπσος ὉΥῪ 
41} »ιολαὶ πιδαηδ, δῃὰ Μέ πιοξίυες :Ὁ α. ἃ. ΌὈΥ ἴἢ6 

ε. ἢ ΒοδδΏμα. ἘΝέη 6 {πΠ6 ἸποίθρἤοΣ ἰθ ἴδῃ ἔγοιι ἢ ἀγΘ νῆῸ 8ΓῸ 
ὑηίοῦ ἴῃς οουτβε οὗ εἀὐυςδίίοη, πὰ ψῆο δὲ ἑἐμαπεεά ἴο ΟΌΔΥ ἴῃς 

ΡΩ 
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Κηον]οάρε πρατίοα Ηδ ὑγίηρϑ ἷπὶ ἰο ΡῈ ψἹ]Ππρ τσ 
ἌρΡγρτγονθ δπά βργαοα 1ῃ6 αἰνίηθ δηά βανὶπρ γι }}5 
οὔτω το ρίοη. Τὴ 86 η86 τηϑυὺ, {Παγοίογα, θ6 τἢ8 
ΘΧΡγοββϑα : “ ΤΏΘΓΘ 18 ΠῸ πΘθα [ὉΓ γοιιϊ ἴ0 ΠΙΌΓΙΠΊΙΓ. 
ΤἼΘ ο886 18 {Π|8: [ οάπι6 ἀονῃ ἔτοπὶ ἤδφάνεη. ΜΥῪ 
ἘΔΙΠΟΓ 86 ηΐ τἴὯ6δ 1 ΟΥΔΕΣ {πᾶὶ 1 βῃουϊά μετγίδειϊ {Π6 
ψΟΓΚ σοπηηϊτεα [0 ΠΥ σἤάγρα; ἰπᾶῖ 1 8ῃοιυ!α τϑαςοὶ 
θη, δηά σϑηάοσ {πὴ ἤάρργ. Νὸ οὔβ οἂῃ σοπὶθ 

ἰπϑίσυοσί, οηδβ, δηά διυθτγἶ ἴο [ἢ6 τοβίΓαϊηῖϑ οὗ ἰυϊτίοη, δη οηάυγε ἴδ 
1019 οὗ δοηυϊγίηρ; ἰδαγηΐπμρ Ὁγ ἴῃς δίτοηρ πιογαΐ τηοέϊνες Ππαϊὰ ουἱ ὮὈΥ͂ 
{πεῖς ραγεηῖϑ. Ηἢδ οἰϊε8 ΡΙαῖο, Ερίεῖ. Ο, 68. (Οἷς. 1.8]. Ο. 1. δηά 
ῬΙ]αῖο ἰὼ ἴοῃμθ. Ὁ δὲ θεὸς διὰ πάντων τούτων ἕλκει τὴν ψυχὴν ὅποι 
ἂν βούληται τῶν ἀνθρώπων. (ἸἾὨΓγδοδίοτῃ 51} σο,βυγο8 ἰἢ6 Μδ8- 
Ὠϊο ςδη9, ννο, ἔγοτῃ (ἢ 8 μαββαρθ, νυ ϑῃεά ἴο μεὸνε παῖ ννὸ σδὴ ἀο 
ποι ἶηρ; Οὗ οὐϊδεῖνεβ, ὅτι οὐδὲν ἐφ᾽ ἡμῖν κεῖται. Ἐτοτὰ (ἰνΐ8, ἴοο, 
Αυρυπίϊῃ βθο}5 (0 ἰᾶνα ἀδγνοα ἢΐ8 ἀυριηᾶ οὗὨ ἐγγεδὶεέϊδϊο βταςε, πὰ 
[6 κὸ., Βαϊ ἰϊ 8 ννε]} οὐβεινοὰ ὈὉνῪ Ευϊῃγηιδ, ταὶ (6 ννογβ8 δ. 
τηεδηΐ οὗ (ἤοδα ννῇο, οὗ ἰΠοῖὶγ οννῃ ἔγδε οἱ ἱ, οοηϊδ απο Ὠΐη δηὰ ὑὕε- 
Ἰενα ἰὼ Ὠΐῃν, βίης Ηθ ἀγανν8β 0 οὔθ δρβίηβί ἢΐβδ ἱποϊ δια. οά- 
ἀινίάρε, ἴοο, αι(ἰπν}8 [Παὶ ἀγαννίηρ, ἀο68 ῃοΐ ἐχοϊιιὰθ ΟἿἿ οοηβεηῖ ἴο [0]- 
Ἰοιν, δηὰ ουζ δοίϊνῖῖν ἐν ἀοίηρ; ἴἴ ; του ἢ 1ἴ ΑἸ ννδγβ ἱπείμαεε ἃ αἰνὶπα 
ΔΡΌΠΟΥ. Τι8 [τρα, τακῖὶπρ (ἢ δαῖηθ νἷονν οὗἨ [ἢ διιθ)εςοῖ, δᾶ γ5᾽ 
“ ἰτβοΐϊαηι οἴη] Βρομίδησί ας οουὐιηοίαηι ΓΙΟΥ͂ 885 Ἔγατηι8, ἰπίει- 
οοραεηΐα ἢϊυπιϊηδίϊΐοηα ϑρίγῖιιι8. διῃοι δάφεὸ οἷδιὰ, υἱ φυΐ Δοϊεπυδ 
ὨοϊυεΓγαῖ, δἰαϊίλ ἃ ῥσχίπιο ἰγδοίδί! οἶδ διι85 τῃοϊηθηῖο τοῖϊα ἱποὶμίαϊ. 
Τιιι5 ἴῃ ἴῃς ΟἹ ᾿Γεϑϊαπιεηϊ ννεὲ ανὲ ἴῃ δχρσχεϑδίοη ἐυ ἀγαιο υἱδἐι ἐδδ 
εοτὰὰν οΟΓ ἰουθ. 80 Μία! τηοη 468 ἀρ. [,Δπηρ6 βαγ8 οὗ Ῥγοοϊγίθϑβ. “" ΕῸΓ αἵ 
ἢγδὶ τπὸὺγ (1. 6. (ῃ6 Μαπῖθγβ) ἀο ἢοῖ οἸϑνν ΔΗΥ, ἐχοορὶ ὈΥ ννογάβ, 
ΜΒ ἢ ἸΏΔΥῪ μ]6 856, 8η6 ἃΓε βοῇι. “" ΕἸγϑῖ, 11 ἰθ αηδοτγβῖοοά (βαγ8 Μδο- 
Κηΐρὶ) τἰναῖ αοα δ ρρ 68 ἴῃς ταΐγαοϊθθ δὰ {ἐπα ἀοοϊτίης, Φοῃη 17, 
8. 14, 10.; ἴῃ ρεῃογαὶ [6 εἐνϊάσηςοθ οὗ (ἢ γϑυ᾿ 5 τηϊδείοη. ἴῃ {ἰιἰ8 
ἸΠΔΏΠΟΙ Οοιὶ ἀγαννβ ἴο Οἢγ]8ἴῖ, 45. νν6}} [088 νγῇο ἀὯο ποῖ Ὠεϊϊενθ, 88 
(056 ο ἀυ. Βυῖ 88 δνθσὺ ἤδη ννῆο δαῖῃ ἰδεαγηθὰ οὔ (6 δίῃογ, 
ΟΥ̓ 18 ἀγάνγῃ Ὀγ Πὶπι, οΘοηιοῖῃ τὸ Γ(Πτὶδί ; ̓ξ 8 α͵8ϑο ργορεγὶν σοηοϊιαεὰ 
παῖ (οὐ αἷ80 βυρρ ϊο5 ἴΠπ 6 ᾿ἰπβιδηςεβ οἵ ἢΐδ8 ϑρὶγὶϊ, ἴο ἀἴβμοΞα ἴθ) ἰο 
γοοοῖνα (ἢ686 ἴγυ(ἢ8, δηα ἴο ἱπιμγοβ8 οοηνὶοιΐοη οἡ τἢοἷγ πη 8. 

ΤὮο αυοβίίοη, ἴῃοη, 566ΠῚ5 ἴο ὕ6, νυβεῖθον (8 ᾿πβυθηςε δηὰ ἀϊ5- 
ρΡοϑιιίοη ἴο τοοεῖνα τμ6 νογά, ννὰϑ ποῖ στδηϊθα ἴοὸ δἱΪ πιδὴ ὃγ ἀοά, οη 
Οἰεγϑι 8 τε σίου Ὀοίηρ ἢγϑῖ οβεγοὰ ἰο ἴῃ θη, διι {πᾶὶ τῆδηγ τοδϑῖ τἢ6 
τνΐϊιοποα (Ὠγουρἢ δὴ εν} Βεδσί οὗ ὑηθοϊϊοῦλ ογ, νυν οῖ ΕΓ (45 Βεζὰ 
δὰ τεῦ. 45. δηὰ βοηθ (αἰϊνὶ ηἶσία (πη Κ) σά οηΐγ ργε- ἀἰβροβοβ ἴῃ οβα 
βείθοι Ὀε ϊενεσ. πολ δ6 [8 ργβ.ἀεϊοσιηϊ δὰ ἴο ᾿ϊΐδ ὃ (Μαοκηίρης 
δηὰ ΕἾ8]6γ.) ὃς ς 

Τιναῖ τἢϊ8 ϑοηϊαθηῖ τνὰ8 ηοΐ υἰκηοννῃ ἴο ἰῃ6 ΒΑὈὈΪπ8 Ἀρροβδῖὲ 
ἔγουχ ἴηα ἔοι! οννίπρ; ραββαρα οὗ ϑυπομβ. ϑοόῆαγ. ρ. 87. (εἰϊοὰ Ὁ 
ϑομποεῖίρεοη.) 81 αυἱθ ἀεϑιἀοεταῖ δάθθγεσε Πθο,- 68 ἰμεα δυηι 
ΡΓεδεηαίΐι, ἢες ἀειριϊΐ, ! ' 
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αηΐο τη6, υη]688 6 ψ ποῖ ἴπ6 ΕΔίΠοΥ ἀγαιυοίδ. Οοά 
ἴθδοῖθ8 πθῇ ὈΥ π|6, δχοῖῖοϑ νἱ γί οι8 ΘΠ Οὐ ΟΉ5 1ἢ 
ἘΠ οἷν τη ϊηα5 ὈΥ ΤΥ ἀοοίτιηο, δηὰ ἐῤμδ ἱπάμοθς {{|6Π| 
ἴο ΘΠΊΡγδςσΘ ἴδ : Δη4 πλᾶην {ῃθγΘ ἅγα ψῆο ΨΠΠ δα πηι 
1, ΔΙ Πουσῇ γοῦ, ἢ 6ν}} ροτ δον, 5ῃου]α τγα]θοΐ 
ἴι. Τῇ νογάβ οὗ {ῃ6 ργορῃοί, ““ἴογ {Π6Ὺ 5}.4}} θ6 
ἰδυρίτ οΥΓΟοά," ν}} ΒοϊΪά ρσοοά οὗ [Π656 {ϊπηε8, δηΐ 
Μ01] πον Πηά {ἢ 61 σοι ρ] οί οη." 

ΤῊης ψογάς ἔσονται πάντες δίδακτοὶ τοῦ Θεοῦ, ΔΓΘ 
ἴδκοη ἔτου [8. ὅ4, 18. απά ἐΐον (μα  δ6) αἰ ἑαιισ ἠὲ 
007) Οοὐ. ϑιτα δῦ ραββδαρθδ ἃγα αἰβοὸ οἰϊϑά ἔγοπι σἂρ. 81, 
84. ΜΙςῆ. 4, 1--4. Βαΐ 5ἴησα (ἢ6 νἜγῪ νου 48 ΟΟΟῸΓ 
ἴῃ (ῃ6 ἀῦονθ ραβϑβδᾶρε οἵ [ϑαϊδῇ, οἵῃϑι8 (ἢϊὴκ (ἢαΐ 
{6 ΓῈ 15 δῃ δηῃδιϊαρσα οὗὁἨἮ ΠΌΠΊΌΟΙ, ΠΔΙΊΘΙΥ, 5: Πρ. 18 [ῸΓ 
Ρίυτγαὶ!. Βυΐ [815 τηοιΠοἀ οἵ εἰϊατοη 15 ἢοΐ τητοαυρηΐ 
16 ἴῃ6 ΗΘΌτονΝ ψγιῖοτθ. Τυ8 1Ὁ 18 βΙρηιῆσδα {Παὶ {Π6 
οὔδοΐθ 15 σοπίδί πϑὰ ἰη {Πα ρατγί οἵ [ἢ6 δαογθα Ψο]πιθ 
οἍ 164 Ὀγ {π6 πδῃηδ οὗ (86 βτουῆεις 90 ἴῃ Ασοίβ 18, 
14. τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προῷῴηταις, ΜὨΙΟἢ ἢδΔ8 ἃ Γοΐοτ- 
Θησ6 ίο Ηδδᾶς. 1, ὅ. Διδακτοὶ τοῦ Θεοῦ, 85 1} 6 
ἔογοο οἵ δεδιδαγμένοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. 

46. οὐχ ὅτι ---- τὸν πατέρα. Τὸ ρῥτονθηΐ θοίηρ τη ]5- 
πη ἀογϑίοοῦ, «6808 (85 18 Οσιϑῖοτ Δ ΓΥ,) 8445 [ἢ 656 ννογάβ 
᾿ ΥᾺΥ οἵ οχρ]!οδίοη, οὗ ψῃοἢ {Π6 86 η586 15 {Π|5. 

ἢδαί 1 ἢᾶνο 5414 οὗ {|| ἰθδοῃϊηρ οὗἩ 6 Βαίῃογ, 15 
ποῖ ἴο 6 τηΔοτϑίοοά οἵ σοτηρ]εῖθ ἃπα ᾿πηπηδα!δΐδ 
1η8 ΓΤ οη : [ἢ158 παῖῃ {4|]|6η ἴο [ἢ6 Ἰοῖ οἵ ἢϊπι οηΐν, 
ψῦῇο σὴ ἀονῃ ἔσοπη Ηράανθη, ψῆο νγᾶὰβ8 βθηΐ ἰτοτὴ 
{πΠ6 ἘΑΊΠοΓγ, οὐ ψῇο Βαίἢ θθθη ψ ἢ Πίπι (1. 6. ἴο τη6,) 
δη( ψῇο Ὠδίῃ οδίδιπϑά ἃ τηοϑί δοσυγαίθ Κηον]θάρο οὗ 
(ὐοά δηὰ ἢ]5 νν1}}, 88 Ὀθίηρ πηοϑὲ ἔτ ΠΑ ]ν δηαὶ 1η{- 
τοδί γ σοη]οϊηοα ψ ἢ τ6 Βδῖπογ, (Καϊη.) Εἶναι 
παρὰ τινος, 1. 6. [0 Ὀ6 ψ ἢ 16 ΕΔΙ ΟΊ, οὐ (48  οβθηπι). 
το 6γ5,}) ἴο Ὀ6 βοηΐ ἔτγοπι {ἰπ6 Εαιϊῆθυ. 

47---ο. {6518 πον δά ἄγθβϑϑϑϑ ἢ15 ἀἸβοοιγθα ἴοὸ {ΠῸ6 
γεδί οἵ τ||086 ργδβθηΐ, δηἀ αἴϊεγ ἢ [88 γαρθαϊβα ψῇῃδι 
Πα ἢδά 5414 δῖ νεσγ. 85. ἢ6 ργοςθϑάβ ψ!ἢ {Π 656 ψοτγάϑ, 
οἱ τοττίες ὑμκῶν ἔφαγον, ὅδιο. 1. 6. [{Π6 πηδηπηα ΨΠἰσἢ 
γοῦ σα ἰοἀ Ὀτοδα ἴτοπη Ἠδανθη, οἠἱὺ σοῃίτγθυϊοά (ο 
σοί ηι6 ΤῸΓ ἃ {π|6 {Π6 ΠΠἔ οὐ {16 Ὀοάγν, δηὰ σου ᾷ. 
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ποῖ ἀείνου γοῦν δηςθϑίογβ ἔγτομὶ σογρογοαὶ ἀθαίῃ, 
Το ἔοοά ψἢϊοὶ 1 Ὀοδίον οἡ γοιὶ ἰ8 (ὯΓ τογα δχοοὶ- 
Ἰθηῖ [ἤδη (ἢδι ᾿ὨΙΟἢ ΠΘῪ γοοοϊνοα, “41 πμεβίονν 186 
πυ(ζτπθηῖ οὗ (Πα βοι]." ΤΠα [Ὀγηιἷα “ οἂὲ οὗ Ὀγοδά,᾽" 
"Κα ἰῃ6 ψογὰβ ἐο μηροῦ, ἐλὶνσέ, χα. ΓΘ αἱ τὸ Ὀ6 
ἴἈΚ6ὴ πιοίδροΥ Ο4}}}7} ἰἢ [(ἢ6 86η86 οἵ τϑοοίν!ηρ 
ἰηβίγιοίίοη, ᾿ϑᾶσγίηρ, ᾿ἰϑαγηΐηρ, σοπληρ, Ὀδ] ον! ηρ, 
ἄς. ΤΠ καὶ ἤοτα ἀθῃηοίθβ απαὶ ψεέ. Μὴ ἀποθάνη, 
ἢ 8118}} δἰίφιη δνουϊδβίϊηρ [ἢ ολῖγ. Ομηρδι νϑγ. 80, 
40, 47. ὅ, 24. (Κυϊπ.) 

δ1. Ομεῖϑὶ δὰ σοιμηραῦοα ΒΙπιβ6 1 τ (Π6 ὑτοδὰ 
βεοβίονα Ὀγ Οοἂ οὔ πιοῆ, νϑγ. 838. 8.0.4ἅ. Ης ἢιδὲ 
βα]αὰ (πὶ ἢ6 αῇογάβ {Π6πὶ πουγιϑῃιηθηΐ οὗ ψσἢ {ΒΘ γ 
τηυϑί ἀν} {Ποηηθοῖνθβ, (Πα (ΠΘΥ τᾶν οὈΐδίη δίθγηδίὶ 
ὨδρρΡίη 688. (νοσγ, 88---48.) Βγ {1118 ΠοιυιγΙΒῃπηθηΐ [6 
Πδα πηοδηΐ ἢ8 ἀοοσίγιηα ; δηὰ Ϊ᾿ δά φῥτγοξεβββοα ἰἢδὶ 
1Π18 βρίτὰ4] πατίαγοα. 6 δά ὈΥ Πἰβ ἀοσίγεηθ ᾿πηραγίοα 
ἴο {Π6 8ου]5 οὗ 15 ἤθάγθογβ. Νον ἴῃ {Π6 βεοοηά ρμαγί 
ἢ ἰθδοῇ685 {Π6πὶ ΠΟῪ ἢ6 18, Δηα τῇδγ 6 οΔ]]6ἀ, δγραά, 
[οὐ ; δῃπά ον Βα πουγ8[168 {Π6 801] ; ταρρδαίηρ (ῃ6 
5816 ΠηΔρ6 Μη σἢ ἢς Πδα Αἰγεδαν διηρίουθά, παι ν 
οἵὁἨ ἀϊνίπο᾽ ἱπβίγυοίοη, ἐγὼ εἶμι ὃ ἄρτος ὁ δῶν (1. 6. 
ϑωοποιόν, ἰϊε-ρὶυϊηρ, ΌΥ ἃ βογί οὐἠ Ηβδθγαίβπ), 85. 1ἢ 
νϑγ. 838. Ρβ. 41, 2. 119, 17, 40.): δηῃὰὲ {ἤδη ουΐ 
Ιοτά δα ά8, καὶ ὃ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω --- ϑωῆς. 
“6 {Π18 ΠΊΟΓΘΟΥΘΓ 15 (6 Ὀγοδα ψῃοἢ 1 88}4}} σῖνο, ΤΥ 
Ὀοάγ, ψῃ]οἢ 1 5841} ἀθ] νοῦ ὉΡ ἔογ 6 δβαϊνδίίοη οὗ 
τηθη.᾽ Τηδῖ οὐὖγ 1,οΓα ᾿Ι88 ρΡαβϑ8θὰ ἴοὸ 8 πειὺ ἐέιδέγα- 
ἐΐοη οὗ ἐδε δαπι ἵπιασδ, 15 ὑγονθα ὈΥ (ἢ ραγί!ο 68 καὶ 
--δὲ, δμέ αἶδο, ΜὨΏΙΟΝ ἀγὸ οἰϑανῆογε διρογθα ἴῃ 
ἰγϑηδι[0η8. (ΟΟἴηραγα Αοίβ 9, 24. 2οἢ}. 8, 10, 17. 
1ὅ, δια 27. ψὔεγο 866 ΕἸβῆθοσ, Ηργο {πΠ6Ὸ ἰγϑηϑιίοη 
8 80 ΠῚ Οἢ [ἢ 6 ΘΑ516Γ, βίης6 ἄρτος ὩΞΓΙ 2, οἶδε, δηὰ 
{πΠ6 Αγάρῖς Ζίιαλαπι, ααὰ ϑγγίας δ αΐαπια, ἀφηοία αἶ80 
3, σαρξ, Πεπὴ." (Κυϊη.) Τῃθ ραβϑᾶρα 185 ἴδιι5 
Ρᾶγδρἠηγαβοα ὃν Οτοί8. ““ Νοῖ ΟἿΪΥ 18 ΠΥ ἀοοένηε 
ἴοοὰ ιιηἴο φίθγηδὶ 16, θυ τΥ ἀδαξῇ 5841] 1Καννῖδὸ Ὀ6 
80. ον {16 ϑαιὴθ ΨὨΟἢ ΤΥ ἀοοέγίπα ἰθαοἢ 68, ὈῚῪ 

“ Τῆαβ, ἴῃ οὐγ οὐ ἰαηριδρο, ἴς ψνογὰ πιεαὲ [85 ὈΟΐ᾿ {{π656 
. ΠΙΠοβ(10118. 
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αἰεαξᾷᾳ ε50 ἰ6δο 68 ; ({π6 Ἰαέίον θεαγίπρ (οϑεϊπηοην ἰο 
ἐΠ6 ἰρυ ἢ οὗ [Π6 ΤΌΓΠΙΘΓ, 88 ψ6}] 88 Ὀείηρ 8ῃ Ὄχϑῆρὶε 
οὗ ναὶ 1 6ῃ)οῖη8, ορϑάϊθηςθ, ρϑίϊθησθ, δυπ} }γ, 
σδαγγ. (σοῦ) Τῆι α|830 Βοβθηδι. ““ ΤῊ8Β. ἀθϑίὰ 
«1}}, πκὸ ἔοοά, αἴοτά ο γουγ τη 45 {ἢ 6 :ποϊςοι θη 8 
ἴο νἱγίιθ, δῃὰ 16 Ἰογῆι! Πορε οἵ δίβγῃαὶ 6] ον." 80 
4ἰ5ο Εγαβίη 8 δῃά οἵδε σϑ, ὙΣ (Κα {Π6 Ὄχργϑϑβίοῃ ἴο 
ἀδθηοία οὐΪγ {86 ἀοοίτγίηο οὗ (ἢ γίϑί, δηὰ ἰῆ6 Ὀδθπθῆϊβ 
(6 ΠΟΘ Δγϑηᾳς. Βαΐ βυγαὶν [Ὁ βρη] ῆθβ το τηΟΓΟ, 
Ἔνθ 8 ἀεαξὴ ἀπά δαογεοθ. "ΓῊΪ]Β 15 ρ]αίη ἔγοῃ (ἢ 6 
ψΟΓΩΒ ἥν ἐγὼ δώσω. Ἐὸγ Βα (δαγ 8 Οτοί5,) 15 3814 
ἴο φίνο Ὦϊ5 ὑοᾶάγ, Ψψῆο γἱθ 8 1 ἋΡ ἴο ἰογίαζα, οὗ 
ἀθδίῃ ; 848 1η (οσ. 18, 8. “τβουρῃ ] ρσίνα ΤΥ ΠΟΩΥ ἰο 
θεὲ θυγηοά." Μάδην Ἰηξογργοίθσβ ἰακα {Π6 ψογάβ ἰο 
ἤδνθο 8 γϑίδσθησο αἶβο ἴο {π6 Εἰμολαγὶδέ. ὅ0ο τηοβὶ οὗ 
ἐδ6 Ἐδίμοσβ, δηὰ δ]ηηοβί 411} (ἢ Οδέδμο]ς (οοτητμηρηίδ- 
ἴοΓ8, ΔῪ δοίη Ῥεοίαϑίδηϊς Οἢ 68; 88 (δ᾽ χίυβ, Ηδοῖ- 
Βρϑῇ, ζο. Ὑοῖ (᾿8 σοῃΊγΓΑσΥ 88 Βρρογίθα Ὁ Τοσ- 
(1148, ΟἸετ. Αἰοχ. Οτίρεη, Οὐπ}}, Ευϊραπίλιδ, 
Αὐυχυπείη, δο. ὅες [Δρ6. Βυῖ ἴο {Π6 ἵογηηοσ, ἀξ 
88 Ὀ6ΘῺ 88 0ἰ5(Δ 0. ΟΥ]Ὺ ταρ]!οα, [Π40 {Π6 σοηΐαχί ἄο68 
οῖ ΡοΟΓΠΙΪ τ.5 ἴο (Κα {πΠ6 ψνογὰβ οὗ [ῃ6 ΕΠ δγιβί, 
δί8βοβ. 10:8 ΡΒΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 15 Ὀ]ΔΙΠ}Υ τηθίδρῃογιοαὶ, δηὰ 
86 τηϑίδρῃου ἰ8 θ1110 οὐ ἰἢ6 ρὈγϑοθαϊηρ τηοπέοη οὗ 
Ὠδίυτγαϊ ἰροα. ἢ 6βϑι 65, ἐπ Εὐοῆαγίϑεὲ δα οί ἤδη 
Ὀδοη ᾿ηβἰΠπἰοα Ὀγ (ἢ γιβὲ ; (Πογοίοσγο, (18 ραγί οὗ ἢ 18 
ἄἀϊἰβοουγβα του] ὰ ὥς Ὀδοη πηϊη.6} 1} σ10]6 θοιἢ ἰο {88 
ἈΡοβι168, δῃὰ ἴο {ΠΗ γοϑί οὗ ἢϊ5 Βαγοι ; δῃὰ δ πουρσῇ 
δἰογναγάβ, ψῇθη “6505 δὰ ἰηβυτυϊοα {π6 1,οσα δ 
ϑΌΡΡΟΥ, 1ῃ18 βρεθοῖ νψουὰ Ῥ6 ἐβούθῦυ τοπαςοσγοὰ 
ΟΙθαγογ ἴο [18 ἀϊδοὶρίοθ, γεοῖ ἰἴτ τηυϑί να γουγαϊπρα 
ΟὈβουτα ἴο {(Π6 τοϑί οὗ [18 ἤδάγογβ, Δηα σοῦ ἰἤογο- 
ἔογε ἢανα βθϑῃ, οἡ {Π6 ργδβϑθηΐ οοσδϑίοῃ, ὕῃ 801 {40 ]6, 
δηά (ο Π{{|6 ΟΥ πο ρυγροϑθ. “ΤΠ δασταιηθηί οὗ (ἢ 6 
ἘΠ ΟΒδγὶβί (8ϑαὰγ5 οάάσιρε,) 15 Ρῥἱαίηἷν ἰηἰεηἀρα ἰο 
αῇἴδοί οὖν τοϊηἦβ χὰ ἃ 5686 οἵ ἰἴ686 ἱπιροτγίϑηςϊ 
{τ}, ἀπά οἷιν [μοτὰ ταῖρῆτ ΡΓΟΌΔΌΪ ἐλίηΐ οὗ (Παΐ 
Ἰῃτοηἀοα ἐπϑε μα] 0ἢ ν Ὠ116 Β6 βροζκο: δυῖ 85 1 88 ἃ 
ἔαϊαγα {ππρ, δὰ τς θῖν πη Κηπον ἰο ἢ18 ἤθάγογβ, ἀξ 
56 618 ἰσ πὸ θηνναγγδηίδοϊα ἴο Ἰηὐει εἰ (Ὠϊ8 ἰοχί 885 
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ἢν τείεγγιπρ ἰο (Πδὲ ογάϊηδηςο ; δηά ποίβίηρ᾽ οδα 
6 ΠΟΙ 6 ργεοδγιουβ, ἤδη ΤῊ ῊΥ σΟηΘΘα Θησ68 ΜὙΠΙΟΝ 
ἢανο Ὀδθη ἀγανη ἴσοι ἰἴ ἴῃ τἰῃατ νον, πουρἢ 5οπια 
οὔ {{Ἰ6πὶ θ6 δι βογιΖοα ὈΥ νεγὺῪ ργοδὶ Ὠδπι68.᾿ 
ΤῊ β80ῦ]θοῖ ἢ48 Ὀδθη  σορί οι Υ ἰγραϊθά, 'δηᾶ δΔῃγΥ 

ἀϊγόσι γϑέργθρησα ἰο ἰτἢβ Εὐομαγιδὲ σοιῃρί οἰ ἀ15- 
φγονοά Ὀγ τῃε αἰ σοηῖ [ἀπηῖρθ, ψηο, ἢ πιοϑί οἵποσ 
ςοπιπιοηΐαίογθ, γοίοιβ (Π6 ϑυδ)οςοῖ οὗ {Π18 ρϑββᾶρθ, 
βοϊ οἷν τὸ {πε ἀεσές οἵ (ἢγβὲ. Κυϊΐηοεῖ 480 βιιῦϑογι68 
(ο τῃϊ5. πη εγργοῖαιίοη, ψ ῃ ἢ 6 {ΠῚΠΚ8 18 ΓΕσΟΠΊ- 
τιθηάοα Ὀν 118 5:πΊ0} 16} δαὶ δι τ Ὀ]ΘΠ68ς ἴο {Π6 σοη- 
(οχὲ. Τίια 56η86 (βᾶνβ 6) 5 1818. ““50 ΓὰΓ αἶἷδὸ 
504}} 1 αογα ἔοοά πὰ ῃσυγιϑι πηθηῦ ἴὸ γοὺΓ 5οιι}8, 
ἰηδϑηηυοῇ 85 ΠῚ ἀθαῖῃ Ψ}}}] ργοάιςθ τηοϑί ρ]οσίουξ 
8} ἃ 58}υτᾶγγ οἴἴδοίβ. ““Ἴ ἢ 686 νΟΓγ8 (σοητη68 ἢ6,) 
δ66π ἴο ἰιανα Ὀδθθη ᾿πἰγοἀυσρά Ὦγ «6508. ἴῃ ΟΓΘΓ ἴο 
Ἰσοβθη -ἰποῖγ ργθοοησοῖνοά ορίπίοηβ οὗ (Π6 φαγί ἶν 
κΚιπράοιῃ οὗ {πὸ ΝΜ αββίαϊ, δηὰ ἴῃ ογάθγ [ἢδί δἴϊζαογ ἢδ 
δὰ υπάρισοηθ ἀρθδί!), ΠΟῪ τηϊρῇϊ στϑοδ}} (ο τΠοὶγ 
τηθηοσΥ δὶ Π6 Πδά 8β814.᾿" 'ΓὨΐ8 νίϑνν οὗ {6 βυθ]θοῖ 
ἀοα8 ποῖ, πουγανογ, 5866ΠῚ ἴο γϑργοϑοηΐ τἢ6 σπψῆοὶς οὗ 
{πὸ 8Β6ὴ86 σοπίδϊηρα ἴῃ {Π6 ραβϑϑαᾶρθ. [ {ΠΠῚΠη1 10 ᾿" 88 
δϑη. ργονθά Ὀγ πιδὴν ἰθαγηθαὰ δηα ογϊμοάοχ Ἴοηῖ- 
τηθϑηΐζδῖοι 5, ἰῃδῇ 6 ΓΘ 185. 8η αἰ  υδίοη ἰο {Π6 σέοποπιφὴξ 
“πα6 ἔοΥ̓ οἱ" οἵηια ὃν ἐδ δίοοά οὔ ἐδ οάδοηιοῦ. Ἐοτ 
(845 Ἰ)υιζάγιΙασα οὔδβογναβ,) [Π6 πηθηίίοη οἵ Π}8 δέοοά 
Ὡδίισα ἢν Ἰοδ 5 ἴο ἴΠ6 (πουρῇϊ οὗ ἢϊ5 αέοπεπιοπέ. ὅ66 
ΕρΠ.1, 7. ΗθΡ. 10,19. (ὐοηβυϊέ αἰβο 16 ἰΙοὴρς δῃὰ 
Θδχςοοιοηί ἰββογίδιιοη οἵ ΒΙΌΥ οα {1118 νϑγββ. 
Ἐγότὴ τ6 ΠΟΙ ηΪςΑὶ 1} 8Γαῖ!] 0 }5 οὐ Τρ] ἶοοί, ἰ0 18 
Ρἰδίη τῇδ τΠ6 πρϑίδρίοῦβ δι ρ] ον δα 1η [(ἢ18 ἀϊβαοῦ ΓΒΕ, 
τηῦϑί να ὈΘθη Δ} }|1ὯΓ ἴο τηοϑί οἵ {πΠ6 ᾿ἸΘΆΓΟΓΒ, ἃ8 
Ὀοϊηρ τη [γαχαθηΐ 086 ἀπγοηρ {6 ον 15 Πϑοσίοτβ. 1 
πδρα ΟἽΪγ ᾿ηβίδηςα. (ἢ 6 (ΟἸ]ο ηρ ΟΧαΠΊρ]6. “ ΕνΟΓΥ 
τοητοη οὗ φαίην δηα ἀτιηκίηρ Τοὰηα τη Εἰ ΓοΙ οβ βία, 
15 884 οἵ {π6 [ἕν δηὰ ρσοοα ΨψοτΓΚβ." 

δῶ---δ4.. ἐμάχοντο, 1. 6. Ὀαβδῃ ἴ0 Ἔπίοὺ 1ηἴο ἀἰβριι- 
ταϊΐοηβ, σέἐξογοαθαπέ. ἼἘΠ15 86 οἵ (6 ψνογὰ, ψ θοῇ 
ΤῸΔΥ ὃς σοπιραγτοα ψ|} (Πδι οἵ ἴΠ6 ΗςΌ. Δ, 15. ἔτγα- 
αυθος Ὀοῖῃ ἴῃ [π6 δορί. ἀπὰ .1η. τ[Π6 Ρεβὲ Οτοοκ 
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τι ο5, ἔγοῃ ΠοποΥ (1]. β. 876.) ἀονηψαγάβ. - ΟΝ 
Π|15. ἀἰβρυζαίίοη, [{ την Ὀ6 ορβογνϑα, ἰδὲ {Π6 »ηὲπεὶ- 
»αέρεγϑδοηϑ, ἴγοτη {πε ὶγ Ὀδίογ δἀυσδίϊοῃ, ἰδ ργοῦ Δ ὈΪΥ 
ουπάὰ πο ΑΙ σΌΥ ἴῃ 186 τηρίδρἤῇογϑ οι ρίουθα ὈγῪ 
«6508: (ΠῸῪ δα υπηάαογϑίοοα ἔπ ἢριτγδονοίὶγ, δηὰ 
ἴῃ {Π6΄86η86 οὗ ̓ Ιπαπἀοα Ὀγ (γιέ. Βυΐ 8ϊη66 {Π6 
ἢ] ἃ πὶ 1 σοηίοιηρί, τα]οοιοὰ ἢ]9 ργοίθηβίοηβ, δηὰ 
σουϊά ηοΐ Ὀτγίηρσ τποιηβοῖνοβ ἴο ὈοΙανα {παι (Π6 Μρ8- 
βίδῃ νου] ἀἱε; (5866 (ἢ. 2. νογ. 84.) βοπηθ, [πη ἀθγίβίθῃ, 
ΤΩ ἰβγθργεβθηίζοιὶ ἢ185 ψογάβ, ἰοοκ ἰἤθῶ ἴῃ ῃ6 11|ογαὶ] 
86ῃ56, Δηἀ ρτγοηποιμησοα {Π6πὶ δῦϑαγα. ΟΠ ΘΓΒ, τηδ]ἢ- 
ἰαϊποα {πὶ {ΠῸΥ ἢδα 5016 56η86, Ὀυξ. ΜΈΓΟ ἀγγορδηΐ, 
Δη αἀσβογνίησ “πουρῇς Ὀυϊ το]θοῦοη. ΥὙ Ιϑγδείογο, 
“6 8115. 566 ῖηρ {πᾶ ἢ6 858 δαῤβΠεϊεπέξῳ ψ16}} απἀεγβίοοάα, 
διιά (δι 1’ ψὰβ ποί -οπιμτεἠποηδίοη, ὈὰΪϊ οαπάομν, 
ψοἢ ΤΟΥ ποοάρα ; ψὰ5 ρἰθαβθά. βοΐ ἴἰο δηΐογ ᾿πῖο 
ΘΩΥ διγί δῦ Ἔχρ  δηδίϊοη, θυΐ (45 θείογο, δὲ νϑσ. 44.) 
στΆν εν γορθαίβ, νν11}} ΒΙΓΟΏΡΘΓ δϑϑδνογδίίοη, νηὶ ᾿ὸ 
ἢδα Βεοίογε 8414. (οβθῆμ. δὰ Κυϊη.) ᾿ 
.ὅ8. ἐὰν μὴ -- αἷμα. [{8.{ΓῸ}]Υ οὐδογνθα ὃὈγ ὑεῦ- 

βίθη, {π8| Δνῇργονογ ἴΠ6ΓΘ 18 πιθηϊοὴ τϑάρ οὐ δίέοο 
βθραγαίθ ἔγοηι ἡεδὴ, [ΠΟ ΤΘ 18 αἰννᾶυϑ δὴ 1άθα οἵ .8 ροῖ- 
ΒΟΉ ψγ»ῇῆο ἢ88 αἰ6α ὈΥ ν᾽οἰδρηςθ. δὸ ἴ(Π6 Ηδθῦ. ΞΘ: 
4- 4." “Μγ ἀεβδϑίῃ 15 88 υ86 Ὁ] δηἃ ονθὴ ΠὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, ἴῃ 
ΟΥΟΓ ἴο νοῦ οὐϊδίηϊηρ᾽ οἴογηδὶ ΠΠ8, 848 [οοα ἀπά ἀγίηκ 
185 ἴο τῆς 8υβίαϊηϊηρ οὗ. [ῃ18 ργϑβθηΐ [6. 80. 4130 
σὰρξ Ὦετο, δΔῃά δ νοῦ. ὅ1. ἀξῃοΐθϑβ πε Ὀοάγ οὗ (ἢτγίδ 
Κἰα θυ αν Ὀπίο ἀραῖῃ, δηὰ ἀοϑιρηδίοβ (δαί. ἠδϑιῇ 
1561, ὙΠοτγοίοσγθ, {Π6 ἔογηηι 58 φαγεῖν τὴν σάρκα ἀπά 
πίνειν τὸ αἷμα (αὐ ἐπε ἠδοὴ απά ατγίηϊ ἐΐδ ῥίουά (Ὁ 
Ολνῖοί,) ἀθηοία {Π6 58πη6 {Π]Πρ᾽ ; 8ΔΠ4] ἤ6 66 8Γ1568 [ἢ6 
πηρογίδηϊ ἰγυῖῃ, τῃδι {Π18 ὈΪοοάν ἀθαῖῃ ὑῃαογροῃα 
Ὀγ. Ομ γῖϑῖ, νγν88 ὨΘΟΘβϑδΓΥ ἴο ἔουηα (ἢ6 πον ΒοἸϊρίοῃ, 
αῃἃ γι γ τ 6 πον (ὐονοηδηΐ, ἀηἀ ἴογ {Π6 ΓΘπ]ββίοῃ 
οἴ ϑίη8. ΟἾ γιβὲ τηόγθονοῦ ἰθασῆθ5, {Π8| πΊθη οὐρῆς 
ποΐ ἴο ϑίυμηδ!α δὲ (ἢ18, ἀοσίγηθ οἵ ἴτ6 ἀθδίῃ οἕ 
ΟὨτίβί, Ὀὰϊ δηἀδάνουγ ἴο  ἰγϑηβίου ἴο {πϑιεγϑϑῖνθ {ῃ6 
(τυϊΐ8 οὐὗἩ παῖ ἀεαίῃ, ἀπά Ὀγ ἰξ 6 οχοϊἐεά ἰο ἔδεὶ 
σταῖυδδ ἴογ τἢ6 Ῥαοηθῆϊβ σοηξεγγε, δηά βέγινα ἴὸ 
ἐ4[6 {ἰ|ὸ ἀχαιρῖ6 οἵ ὑπαὶ ἰονα ἀἰβρίαγοαα Ὀγ. μη 
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τἶΐνο Πᾶ8 βϑα ἰ8 Ὀϊθσά, ἰο τυβδῖι ι.}8 ἴζοιι δ] εἰ. 
Τπουρὰ Πθγα 15 ηὴ0 αὲγεοέ γεΐεγεησε, γοῖ ἴπθγ ΠΠΔΥ͂ 
(1 ἐμ! Κ) 6 ἃ ἐαεὶέ αἰέασίοι το ἰδ 1, στα δ ϑδυρρες. 

δὅ4. ΤὮϊ5 νϑῦβε Ἵοηξδίῃβ δὴ δρεχεσεδίδ, οἵ ἔασι πο γ 
1Ππϑἰγαίίοη, οὐ τ ῖδῖ ργοσθάθαά : 4. ἃ. “ Ηδ Βαῖῃ [89 
Βορε οὗ οἴογηδὶ [1ἴ8, Ὀδοαυβα 1 588} γαῖϊβα δῆ ἔγοαι 
ἀθδίῃ το 16 δῃὰ ρίοσγ. (Κοξθῃπι.) . 

ὅδ. ΤἼΘ 5Β6η86 οὗ [{πῸ νεΓ88 15 [ἢ|8. ““Βγ ΠΥ ὈΙσΟΟΥ 
ἀσδι 1 αῇογα {πῸ ἰγιαθδὲ πουτίϑηπιοης οὗ εἶς 808}: 
ὮΌΥ τὴν δαί (86 ᾿οϑέ δὐυπάδηιϊ ἔγυϊ:8 Μ|}} τοάου πα 
ο ἰἢς Βυμπηδη τγϑοθ.᾽ ᾿Αληθώς ἰ8 ἴογς ἀληθὴς, 88 δἱ 8, 81. 
ἀληθῶς μαθηταί. 

ὅδ. ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῶ, 1. 6. “ἼΠΟΓΟ [5 8η 
1ηἰλϑίο δῃὰ ᾿πδορᾶγαῦία υῃΐοῃ ; ἢ6 ἰονοῖδ τηθ, δβπὰ 
Κοαρούϊδ ΠΥ σοι δηαιηθηΐβ, δηά 1, οἡ {πΠ6 οἴδος 
ἤδη, ἰονθα ἰνπὶ δρ σοὨ ΟΣ ΠΔΌΡΙ 655 ΟἹ ἢ π1.᾿ 

δ7. καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ξών πατὴρ Ἡρδῖο ἀραπὶ 
δῶν 18 ἴοτ ϑωυκοιών, δηὰ διὰ τὸν πατέρα πἰρτιῆεβ8 Ὀγ 
πιεαπμ8 οἵ (Πα Εδίῃπογ: σὰοξδ Β6ῃ86 18 ἱμν ἡτα δηὰ 
1Π5ἐγδίθ Ὀγ ΑἹΡοεῖ, Μυπίῃ, ΕἸβοῖιοσ, δὰ Υ εἰϑίοίη." 
αὐ ὁ τρώγων, δηὰ ([Βετείογα) ἢῈ ΜῆῸ δβίθβ Ππη6 
ἀγίσῶξ, υδϑίἢ τἢ6 βρίσιευα! πουγιβηπηθηΐ πο ἢ 1 584} 
δῆοταά ᾿γτ, τὴν ἀοοίγι πα δηα τὴν ἀεδβίι, ὅτο. Ζήσεται 

᾿ ἐμὲ, 5}.4}} οοίδιί πῃ Βαρρίποβθ πεουρἢ Υ ἰοἰεγνοη- 
ιἰἰοα. (Κυΐη.) 

ὅ90. ἐν συναγωγῇ, διδάσκων. ΑἸπιοδί 411 ΘοΙηπιθ8- 
ἰδίοσβ ἰδίκθ (ἢ18 ἴο πηθδη ἐπ ἐλε δυπαβορις. Οὐτοίιι, 
(Ὠονονεσ) Μαγκίδηά, δηά Βοβθηῃ)., ἰθκα ἐΐ ἰο ἀδηοίθ 
Ῥεδιοκίψ, ορεπίν. ΓΘ ΟἾΪΥ Γαδδοη {ΠΟΥ ρῖνα 18, 

Ἐ Ὑγειοίεὶη οἰϊεβ ΧιρῃΠΐη ἴῃ Οδγδοβὶϊα, Ρ. 898. Δι᾿ ὑμᾶς μόνους 
δὴν ἐθέλω, ἵνα ὑμῖν πολλὰ χαρίϑωμαι. Ἡοῃι. 1]. ε. 875. Σοὶ 
πάντες μαχόμεσθα. Ἑυδίαίϊῃ. ἤγουν διὰ σὲ, ὅμοιον τῷ" σοὶ Θῶ, 
ἤτοι διὰ σὸ. ὝαΙαΓ. Εἶδος. 8, 351. σηπο δοϊυπι ὑτορίοσ δεῖ. νἱνθια 
ξδυιάδηβ, οἶνα τοογὶ, φυοάευηᾳυε ναὶ, Ασγίδα. Ερίοῖ. 8, 46. ἐγὼ 
μὲν οὐδὲ ξῃνζήθελον, εἰ διὰ Φιληκέωνα ἔδει δῆσαι, τῆε ὄφρυος αὑτοῦ 
καὶ τοῦ δουλικοῦ φρνάγματος ἀνασχόμενον. (Ἶς. ὑγο Μίϊοη. 22. 
ϑογνὶθ, φῬγόρίονῦ 005 νἱνῖζ, εἰ πῆο Ποιεῖο, 42. υἴ, ῬχΓοΟρίον 409 
ποῦς δυδνβοίπιδπ ΠΟΘ) 8ϑρεχεγὶῖ, “εο8 ἐπ  κηϊοεγδ Κιος ργίνϑεϊ. 
Ατἱδιορῆ. Ῥὶιι, 470. μόνην ἀγαθῶν ἀπάντων οὖφαν αἰτίαν ἐμὲ ὑμῖν, 
δι ἐμὲ τε ϑῶντας ὑμᾶς. Ἠεϑὶοὰ, ΟροΓ. 8. ὃν τε διὰ βροτοὶ Ἀνά, 
ὅμως ἄφατοι τε φατοίτε. ἴωοηρίη. ἀα δυδ]ϊηι. 4. ἐχ Τίιηδθο. ἔδωκαν 
δίκην -- δι ἕνα ἄνδρα. 
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(πππὶ ποτα 15 ηο αὐίίοἷθ.Ό Βα (Πΐ8 αισυϊηοηῖ, πονρονον 
ἐξ ΤΊΏΔΥ δνδὶϊ 10 (Ά5810 4] οὔ ςΐβηη, σα ἤανα {{π||6 
ἔογτοθ ἴῃ τ1π6 Ηδ]]6ηϊϑιῖς ἩσΙΟΓΒ, Θϑρθοῖ Πν ἴῃ [ἢ}18 
ἘνδΏρο]βι, γΚγ»ε ἃγὸ ποῖ ἴο ψοπάεσγ (βγ8 οδάτρο) 
αἱ {π6 αἰαίοσιο ψὨϊοἢ ραβ86ἀ ἤθγθ.0 ὙΠΟΓΘ ΔΓῸ ΠΊΔΗΥ 
οἰδογ Ἰηδίδποοβ οὗ ἠϊδρυϊαιο8 ἢ !οἢ διίθογ ΟἸγίβι 
ΟΓ [18 Ἀροβέ]68 δὰ σι ἰῃς6 9296 08 ἴῃ {Ποὶγ 5Υἢ.8.- 
βορυδθ. ὅθε Μαίϊ(. 12, 9. 864. ἔλικε 18, 10. βεα. 
ἈΑοίβ 17, 44. 566. 17, 17. 

θ0---62. Ναί 18 ἐπεί Ποσ δά δα βϑϑιὴβ ἴο ἥδνα Ὀδθῆ 
ἀε]νογοὰ δἦον οὖἦγ Ἰιογὰ μδὰ Ἰο {89 ορῦυε. 
Τγάταρο ΤΠ 185 11 γὰ8 ἐπ ργίυαέο. ΤἢΘ αἰ θ ότι ν {18- 
εἰρίθβ, ποσ πιϑηςοηθα ἃγ ποῖ {6 ὠρθϑίΐος ; [ὉΓ αἱ 
νοῦ 67. {μὸν ἂγὲ αἰδιϊησυϊ ῃοή, Ὀὰ0 τΠ6 οἵπον [ο]- 
Ἰονο 5 οὗ (ἐγ βῖ. 966 ἔνε Ὠοΐθβ οὐ Μαεαῖι. ὅ, 1. 94, 
1. (Κυίΐη.) Τὺ ΕἸ γπιυβ τη ΒΓ Οἢ 5 δβοῖηδ ῆΟ 
ΒΊΡΡΟΒΕ παΐ ὈΥ 188 μαθηταὶ ἀγα ἀφῃοίθα 5οπια οὗ {6 
ἀ15. 1} 168 ῬγοροΥΪΥ 80 δ ] θα, 1. 6. [ῃ8 βευθῆΐυ. ΟἾΠΘΓΒ 
8 ὉΠ ον ΓΒ 1 ροπβογαὶ ; πιο, ᾿πά 666, 566 818 ΤγογΘ 
ῬΓΟΡΔΌΙΒ. 

60. σκληρὸς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος. Μδϑηγν σοεητηρηίε- 
[οΓ8, 85 Οτγοίυβ, ἰακα σκληρὸς ἴο πιθδῃ παγὰ 10 ὃ6 "Η- 
ἀοτοίοοά, φεερίοχθά, ἱῃοχρ ϊοαθίθ. ὅο υκηγιμῃίι8 
δυσπαράδεκτος. {(λιίιοῖβ, ΠονΟνΟΓ, ΠΌΣΟ ΡΙΟρΟΥΪγ 
εχρίδιῃ ἀαγϑή, μησγαέοζιΐ, τολαέ ογεπάδ. δ8ο δῆ. 
41, 11. σκληρὸν δὲ ἐφάνη τὸ ρῆμα σφόδρα. ΤὮ 8 80Π80 
15 1Ππϑιγαϊθα ὈγῪ Κγυρκα δῃὰ Υ᾽ ιβδίεἴΐη. Τῇ Οτγοδῖς5 
(δαγϑ 1Π6 ἰογιθῦ) Ορροβα λόγον σκληρὸν τῷ μαλθάκω, 
α δαγῆ ιυογ ἰο α 507 οπ6. ὅδὸ δ ΙΓΙΡ. ἕταρ γὅ. 
πότερα θέλεις σοι μαλθ ακἀψευδῆ λέγω, ἥ σκλήρ᾽ ἀληθῆ ; 
ϑαρἢ. Α1. Ρ. 80, Βρθδκίῃρ οὗ ατὰ ψογὰς : τὰ σκληρὰ 
γάρ τοι, κἀν ὑπέρδικ᾽ ἦ, δάκνει. Ἰ)ο ΘΓ. ΔΡ. ϑίοῦ. Ρ. 
97 (ϑρθακίηρ οὗἩ τῃ6 ϑυρροϑίίοηβ οὗ οσιγαρθ δπὰ 
σον δΓα!ς6) ἀπηνὴς οὗτος ὁ λόγος καὶ σκληρὸς, ἀλλ᾽ ὁ τῆς 
δειλίας, νὴ Δία, φιλάνθρωπος καὶ μαλακὸς. (ο. ῬΠΙΠΡΡ. 
8, ὅ. ἸΏ σοζρογὸ, τ τοΐυπι δβαϊνυ τη 511, ααἱσαθ!α εϑβί 
Ραϑδγαμ, διηρυίθίυγ. Ἰλυγα νοχ. Μυ]ο 1116 ἀυτίοῦ : 
ϑαϊν! βίη ἱροῦ, 8οο]ογαί!, ἱπηρ}} : ἀφἰθαηίυγ 1ΏΠ0- 
σθηξθ8, ἢοῃοϑ, Βοηΐ, ἰοίᾶ ὐρυθιίεν ἴῃ {818 86Π86, 
ἴοο, ἴῃς ψογᾷ 15 δκοη Ὁγ Νοηϑὺ : Σκλωηρὸφ ἐμοι Ἀόγον 
οὗτος,, ὃν ἔννεπε" καὶ τις ἀκούειν Αὐτοῦ φθεγγομένοι δυνή- 
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σεται; 80 Αρυ]ο). Μοί. 9. (οἰοα ὃν [μαπρ6) Εχδου- 
τυὶ Μγτγπιοχ ᾿πδιυάιιπι ἰΔοΙηι15, οἱ οσοξεσὶα αμγὶδιιδ 
δυΐυσιὶ ῥσγοίπυβ8. άγρ. οὐ Εχοΐ. 10, 28. [ἰ δαὰ 
ΡῬτον. 1δ, 1. “4Α 80} ΔΏΒΜΨΟΙ τὐγηθίῃ ναυ Ὑγδίῇ, 
θυΐ ἃ παγὰ ψογα 58{|Γγο ἢ ἪΡ 5{1{8 :ἢ ΠΘΓΘ δυτητηδςοῇ. 
48 ἀπόκρισις ἀπαλὴ, Δ [ὉΓ λόγος λυπηρὸς Ααιι1}8 
[45 σκληρὸς, ([Π6 ψοτὰ ἴδγα βαρίογεά. Κινηοῦὶ οὔ- 
β6γν68 (δὶ {π6 τὐογάδ, ἰηά664, (τρώγειν τὴν σάρκα, 
πίνειν τὸ αἷμα, οαὲ ἠῇ5 ἤει απῷ ἀγὶπλ ἠϊς δίοοα) ψετα 
υηάοτγϑίοοά ὈΥ (6 αἀ18ς610Ρ}65: Βυΐ 48 ἴῆ6 Αροβ[68 
{ποβοῖνοϑ, ἰο οι 96508 ἢ᾿84 οἴφρη τπηρηςὶοηρα ἢ 15 
ἀδδίῃ Ὀδίογθ 16 Παρροηθα, ἀϊά ποίΐ τιηἀοτγϑίδηα Ὀγ ιἰἴ 
{μ6 ἐλίηρ ἐἰδοί; 80 ἴθγθ (Π6 αἰϊδβοὶρ᾽θβ οουἹά ποῖ 
ΣΘσοΊοΙ]6 (ἢ18 βαυίηρ οὐὗὁἨ (ῃδὶγ τηϑϑίο ἢ ἰἢ6 ρῥτο- 
σοπαοσίνοα ορ!ηϊοηβ 6 Πδα Θηἰογίαϊηθα οὗ {Ππ| Μ65- 
δδῃ, ψῇοπὶ ΤΟΥ Ρε]ονοα ψου]ὰ πθνοῦ 16. δ66 
Μαιι. 106, 21. 17, 22. 20, 19. [μ|Κο 9, 46. (Καϊη.) 

62. ἐὰν οὖν θεωρῆτε --- πρότερον. ΤἼ|6 ἀροάοεὶδ 15 
οἴτ{64, ἔτοιι [Π6 βίγοηρ Θιηοίοη οὗ {Π 6 Βρθᾶκοσγ. Νογ 
18 [15 ἀροδὶοροϑϑὶβ ἈΠσΟΙΠΠΊΟΙ ἢ ΟἿΓ ΟὟ ἰδηριάαρο, 
ΤΠη6 ψογάϑ ο Ὀ6 βυρρ]164 γα τι ἐρεῖτε, τολαέ (υἱέ ψε 
δα) ἴτε τὴν γεΐίυγῃ ἔγοπι εαγίἢ (9 ἤδανθη} ψ|}] τὴν 
ἰαηρυάαρο ἐΐοη οἴδημα γοιι ἡ ΝΥ, γε Ψ}}} Ὀϊά δάϊοιι 
ἴο γοὺυγ Ργασοηῃοοῖνϑα ορ!πίοηβ, δηὰ ψ1}} ραγοσῖνα (Πδῖ 
γ6 ἴδνθ Ὀ6Θῃ 1 ΟΥΓΟσ. 7118 ᾿πιοργοίδι!ου 185 σοη- 
ἢτιηθα ὈΥ {86 ὨδίοτΥ οὔτ ο86 ἐπ168. “Ὅπου ἦν τὸ πρό- 
τερον, 1.6. “1ο ἤρανβθῃ, ψῇθγα 1 88 Ὀεΐογο (Π6 ἔορος; 
Βίῃσα ἢδ6 Πα Ὀδρη εὐἱέᾷ Οοά. ὅ66 Ζοἢπ 1,1. ἘΕῸΓ 
ΟἸγιϑέ δϑογιῦθβ ἰο ἢἰπηβοῖ ναὶ ἰ8 βϑυϊ 40 ]6 ἴο {ῃ6 
ἔοροβ. (Ἀοβϑητῃ. δηά Κυΐηοε!.) Τα ραββαρα 15 1ἢ18 
Ρδγαρ ιγαβαή Ὀγ ὟΥ εἰβίθίη : “Αϑοθηζΐ ἰ5 ποσὰ αἰ βίο 
(δὴ ἀαβοθηΐ : 1, {πογοίογθ, γα 5114}} 866 τη δϑοθῃά 
ἴο ἤδανβθῃ, γα ψ1}} παίυ γα! ν Ὀοίανα πὸ ἴο ἢᾶνα γα- 
[υγτποα ἰο οὐ {Π6 Εδίογ, δηὰ ἐο ἤανο θδθθη Ὀοίογα 
86ηΐ ὈΥ͂ ὨΙπη.ἦ 

68. τὸ πνεῦμα ---- ϑωή ἐστιν. ΜδΏΥ ἱἰπηίεγργαίοϑ, 
θοίῃ δηςίθηϊ δπὰ πηοάογῃ, οχρίδίη (ἢ6 πνεῦμα, ὅτα., 
(118, “10 15. ΟἾΪΥ {Π6 σρίγἑέμαί 5οηδὲ οὗ τὴγ νογάβ {πὲ 
Ρτγοῆιοί : τ1Π6 106 γα] δηά πδίαγαὶ 5θη86 (σὰρξ) 15. οὗ 
ΒΟ δν81], ἢ88 Π0 νἱΐα} ἔογοθ: τὴν ἀΐβοοιγβα 15 8] 6ρο- 
τῖσαὶ : γα πιυβὶ ἤδνα ἰῺ νίϑνν [ἢ 6 ἸΏΟΓΘ βρί γί [18] 5656 



8Τ. 90ΗΝ, ΟΗΑΡ. ΥἹ. ΦΩ͂. 

ΟΥ̓ ὯΥ ψογβ, 1 γ6 ψιβῃ ἴο ΓΘᾺΡ 8Πγ Ὀθηρῆϊ ἔγοδε: 
{Π6π|." Βιυιῖ {ἢ]58 Ἰη οΓργοίδ! !οη σαηηοῖ δα ρμγουδά. 
ἔγοια (ῃ6 ἰδῶ ἐοφμεπάξ οἵ [6 Νεν Ταβίδιηθηϊ. 
Οὐμοσβ {πὴΚ {μᾶΐ {Π6 πνεῦμα 15. 186 5ριγ(υὰ] ἔοοά,- 
186. ρμαδιμίωπι απὲπιὶϊ, ψ ὨΟΠ σοπιηπσὶῃ πηΐο οἴθγηδὶ 
ἴδ, τπ6 ἀοοσίγηα οὗ ΟΠ γῖβε ; δπὰ σὰρξ ἴῃ6 παῖΌΓαὶϊ. 
ἴοοά, βυοἢ 88 ψοιυϊά ἃγῖβα ἔγοιῃ δαίζίηρ (ἢ γι 5.᾽8 Π68ἢῃ: 
᾿ΠΠΘ γα γ. Βαϊ {Π|8 15. ἰἀΚίηρ ἴου στγαηίοα νῆας ἢδ8 
Πανοῦ Ὀδδη ρῥτγονθά, ῃδιηθίυ, ἴπᾶὶ ἴἢ6 οἰοννθιβ οὗ 
ΟἨτιϑῖ ἰοοῖκ [ἢ6 ψογάβ οὗ {π6ὶγ πιαϑίοσ, ““ οδί ἢ15 Ποβὴ 
δηά ἀτγίηκ ἢ15 ὈΪ]οοά,᾽" 1ῃ ἃ ἐϊέογαί βθῆ586. ΝΟοῦ, σοῃ- 
βιἀδγηρ ἴἢ6 Θχργθββίοηβ ψῃϊοΐ οσοὰΓγ 'ῃ (ἢ6 σουΓδο οὗ 
(ἢ6 δά άγα85, {ἢ18 18 ΠΊΚΣὮΪΥ ᾿πργοῦ 8 ]6. [Πι, [Πα Γοίογο,. 
86 615 δαϑβί ἴο ππἀογοῖδηα (ὙΠ ἢ την 70] οἴου ΠΟΙ] -- 
"ηΘηϊδίοΓ8) πνεῦμα ἰο ἀδηοία (ἢδὲ τηογα ρογίδος δπᾶ 
Ἔχαϊ θα πιδηπηογ οὔ πη κΚίηρ δηά μἰδηηηρ, συ Ὠϊσοὶ [ἢ6 
ἀοσέτηθ οἵ (ΟἸὨγιδῦ ργοάυςεδβ; δηὰ σὰρξ, ἴον πὰ 
στονο!πηρ νίοννϑ δηἀ 5θη808]} {που ρἢ 8, βυσἢ 845 ΟΓΘ Ὁ 
ἴῆο86 οἵ {ἢς 168, ψῆο οἰυπρ ἰο (ἢ6 ργθοοησοῖνοα. 
ΟΡ ΠΙΟη8 σοησοΡηϊηρ [ἢ6 Μοϑβιδῇῃ δηά ἴἢ6 θθηρῆίβ τ 
ὍΘ Θχροοίοά ἴῃ [18 Κίηράοιμ. Τῇ β86η86, {ῃθγα- 
ἔον, 15. (ἢ18: ““Ου,υόοι οὐρίι ἴο διὰ δάϊδιι ἴο γΟῸΓ ῥΓΟ-᾿ 
)υα!]ςοα ορίῃ!οῃβ ; ἔογ ποίιηρ Ὀὰϊ ἃ τογὰ οχαϊτθα 
ΤΏΔΉΠΕΓ οὗ (πουρῆς δηα οχρθοϊδιοη ὈΓησοίἢ βαῖνα- 
τη. Τῇα Ἰον δηα στον! !!ηρ πιοάθ ἴο ψὨΙΟἢ ΤΔΏΥ. 
οὗ γοιι ἅτ 80 ψϑἰαβα, σοπίγιθυΐε8 ποίῃίηρ ἴο [6 
διιαϊπιηθηΐ οὗ ἴσια [δ]]οϊγ. Τὶ θεία τηοάθ οἷ 
(ὨϊηκΚίηρ δηὰ δοϊζίπρ, δηὰ (6 [δ] οἱ Ὑ σοπβοχασπηξ 
ὈὩΡΟῺ 1ἴ, ΤΩΥ ἀοοίΓη6 δίοῃθ οδη σοηΐεγ. (Κιυίη.) 

604. ΠΕ 86η86 οὗ [6 νΘ͵886 18. [}18::- 00 ΒΟΙΏΘ 
διηοηρ γοὺ 1 Κηον ἴθ γα 8γ6, Ψίο, οαγτθἀ ἀναγ ΜΠ 
Ῥτγδοοποαίνοά ορ᾿ Ποη8, σαῃηοί ΓΕΡΟΒβ6 δι ἢ [ἢ τη6, 
δηά δάμη τὴν ἀοοίτίηθ, Ψψῆο [ὉΠΟῪ τη6 ΟἾΪΥ ἷπ΄ 
ὮορΘ8 οἵ οδίαϊηϊηρ οτηρογαὶ δἀνδηΐαρθθ. δ6α 96 ἅς: 
427. (Κυϊη.) ; 
δ. διὰ τοῦτο εἴρηκα, ἄς. ΤὨδτγείοτγα, 1. 6. θδοδιι56. 

Ι [ογ866 {Ππδῦ ὭΏΔΩΥ οὗἁ γοι ἤανα ποῖ {δὲ ἔβι {ἢ ἴῃ πΊ6, 
Ὀαοαυβα {παν οχροοῖ ἃ Μαοϑϑίδῃ οὗ ἃ νϑῦγ αἰβἔδγεηϊ 
δογί, ὅς. Ὅτι οὐδεὶς πατρὸς μου. Το ἴΠο086 ΟἠΪν᾽ 
ΟἸιρῖϑὲ σγδηῖβ {πὶ (ΠΟῪ τηΔΥ 6 [18 ἀ1861Ρ|68, 8δηᾶ. 
αἰίδ!η ἰδ] ον (μγοι ἢ ἢ, 0 θδσ ἢ8: ἀοσίσί δ. 



{΄.2.} ΑἸ. ΟΝ, ΟΜΑΡ. νἹ. 

δάνὰ δάμϊε ἰς ᾿πΐο τπμοὶγ Πθατί8. ᾿Εκ 15 ριιΐ ἴῸΓ παρὰ ΟΥ 
ὑπὸ, 88 'π Αοίδ ὅ, 88 ὃς 89. ὅ66 δίιγΖ. [,6χ. ΧΏΡΗ. 
Αἱ τοῦτο ϑυδαια χρόνου, ἃ ἔγεχυδδις 6} 0618. ϑεῈ Βοϑ. 
ΕΠ]. δ46. (Κυμη,) 

66. πολλοὶ ἀπῆλθον ---- περιετάτουν, ἀΘβοτγίοα δ!τη, ὯΟ' 
Ἰοῆογ (οἸ ον πίη}, ἱ. 6. οα δοςοουηί οὗ ν δὶ πα δὰ 
8614 οὗ [8 ἀθαίῃῃ δπὰ ἀδραγίυγα ἔγοτη (8 ψοσ]ά, 
Ὑ ὨἰσΒ {πα Ὺ οου]ὰ ποῖ γοοοηςὶα ἢ ΤΠ 6 Γ Ῥγθοοη- 
σοὶνοά ποίϊοηϑ οὗ ἃ (εἸροΓαὶ Μεϑββιδῇ, δηα δὴ βαγί ἢ  Υ 
Μομαγοῖ δηὰ Κιπράοπι. (Κυίη.) 

67. εἶτεν. ΤΙ νθ 885 Ὡοί 8Ξα1α ἐλον, Ὀυΐ δὶ Δηοῖ ποῦ 
Εἰ π16, 10 Ἀγίναῖθ. Μὴ καὶ ὑμεῖς, 1. 6. 1] γ6 4130 
ἀαβογί πὴ ἢ (Ἰ»εῖδέ ργοροβοιὶ (ἢ18 ηιαϑίϊοη ἴο [ἰδ πὶ, 
ἴῃ ογάου [ΠΟΘ ΌΥ 1η6 τῆογα ἴο οσοηῆγπι ἤθη ἴῃ (86 
ὑσὰτἢ ἰγθδαν δοκηονίθαροα, δηὰ ἴο δοχεῖα {ποπὶ 
ἴο 8 πιοτὸ ἐϊροηΐξ ςοηδιἀογδίοη οἵ {πεῖν βα] νδίίοπ, 
ἰβϑύ {ΠῈ Ὺ βῃουϊὰ ἕο! ον (Π6 ον} ὀχδπιρίθ οὗ [ἢ γαϑῖ; 
δι), Ιηογϑονογ, ἴο Βῃ6 (ἴδηι (ῃδ΄ πο ἀϊὰ ποΐ νυ 8ἢ ἴο 
66 Ρ δὴν ἀἰβο: 0168 δσαϊηβί {Ποὶγ νν}}}.5 ὙΠιὲ[8 σουγθα 
Ψψἃ58 ποῖ Π|ΓΘαΌΘΏΕΪΥ Ὀυγβιιοά ΌΥ τροηδγοῖβ, δηά 
6Β6γ819β. [Ι͂ἢ (ἢΠ18 νίον γ εἰϑίδιη οἱΐεβ Ψψυβίίπ 14. 1, 
4. Ἐπιηθη68---οοηδίδηςοΥ ργϑοίδιι 8 οϑί, δἱ σὰ ἰδθο 
ὕβυτοῦὲ οθβδβθηΐ, ἢαῦθγα δι πὶ αἰβϑοθάθπαϊ ροίαβίβδίθπι. 
ιν νοςα δάθὸ συηποῖοβ ἢ ΒΕ 111 ϑΠΆΓῸ Ω ΑΓ 1ΠῚ 
ἸηΔἜχι, οὐ υἱέγο Ὀ6Ι]υπὶ οπιηθ8 ποτίδσθηϊυσ. ΤΉϊ5, 
ὙΠ ἢ ἸΏΔΩΥ οὐδοῦ ραγίβ οὗ οἷιγ ϑδανίουγ᾽β οσοπάυοί, 
ΒΟΘΙΏΒ (0 αν ὕθδη ἱπιϊίαίθα (ον γα ἤθγ μεϊπεοκεα) 
Ἦγ ἢ ᾿πηροβῖοῦ Αρο]οηϊιβ. ΕὌΓ, 45 ῬἢῃΠοβίγαίυβ 
16 118. ὧδ ἴῃ ἢϊβ Υ1ῖ. Αροὶ!, δ. 156. (εἰοἀ Ὀγ Με. Βυ]κ- 
ἰ6γ) Αροϊϊοπῖυ8 ΤὙΎΓΔΏΘιΙΒ 15 8811 ἴὸ ἤδνα πηδάθ ἃ 
ργΓοροβδὶ οὔ πε |ἰκΚ6 ἡδίιγα ἴο 1ν18 [ὉΠ] ονγοῦβ, απαὰ (ἢ}|8. 
10. πηϊ βίο, (45 ΡΠ] οβιγδίιβ 1618 1.8,} οὗ (ῆ6 ΕἸ Δ}5, 
νἶο, δἱ 1ηὴ6 ΟἸγπιρίς ρᾶπηθβ, ψεῦ ποιπί ἴο {δὺ8 
δοσοϑί {Π6 σαπάϊάδίοβ ἰὸγ εἶα ὈγΖθβ: “Π γοῖι δγα 
Ψ6]}} ἰγαϊηθα δηὰ ἀϊβο!ρ! 1 π6 4, ἀπα ἢανα ποίμ!ηρ ποθ δῃ 
δηἀ 8ριγ 1688 ἀθουΐ γου, δηΐοσ ἐῃ8 1169; δαυΐξ, ἰ 

ἘΞ ΗΘ ἀσεβ ῃοὶ (οθδϑεγνεβ Ἐπ Πγηἷι13) ΒΔΥ, ὁ Κὲ πιαὺ 80 ἈΝΆΥ αἶδο,᾽ 
ον {παῖ ννου]ὰ πᾶνε Ὀεεη νερυϊδίηρ; (με : θὰϊ ἢ τα ]ΠΪϊν ἐίοττο- 

ἴεβ 1Π6π|, δῃονηηρ [Παὶ ἢ ἤδ8 ὯὩ0 ποορᾶ οἴ τῃεὶν αἰἰεηάδηοο, δορὰ 
οί ἴαἰκό ἐμεπι ἀδϑουΐ νυυῖτἢ Πίπν τἈγουρὴ ναηΐν δϑὰ οαἰοεηϊαίοη, 

δῇ (ηδὶ ἢς ἀθ68 ποῖ νυ͵δὰ ἴο ΚΘῈρ ἢν οἷς αζαϊησϑί [νυν ἢ}, 



51. 20ΗΝ, ΞΗΛΡ, ΥἹ, φῳ, 

ποτα ὯΒ ΔΩ ΟὯ6 διηοηρ γοῖ ποῖ [8 ᾿γοροτγοά, 
οι ἢϊπι γεῖῦσο ψ θθγανογ π6 ρ]6Θδ8568.᾿" ΝΕ 

68. πρὸς τίνα, ο. εἰβίοη σουηραγοβ Οᾳ θη 46 
ἀϊβοσ. ρυϊδασιτη 43, εἰ γὰρ ἀρχιγένης τοιαῦτα ἁμαρτάνει, 
πρὸς τίνα πορευθῶμεν. Ῥεῖογ ἴδΓα, ἴγσοιῃ (Π6 ἠδίυγαὶ 
ψϑυτἢ οἱ ἢ5 (ἀἰϑροϑί(οη, δηά τῆς βάδΙΥ οὗ ]ν18 8- 
το πηδηΐ, ΔΏΒΜΘΙΘ ἰῇ 16 Ὠδηθ Οὗ ἢ18 σΟἸ]οασιθ8, 
Τοτὰ, ἴἰο ψμδὶ οΟὐμοῦ πιδβίθσ οσδϑὴ Ψ σοὺ ἴο οιἷιγ οἷά 
θη652 Νο΄ 5ίηςδ (ῃοι] δίοπο τανϑαϊθϑὶ ἴδ ἀοοίσιῃ 6 
1Πδΐ ΟΡΘὨΒ [ἢ6 ΨΔΑΥ ἴο Θἴθγἢ8] ὨΔΡΡΙΠ658.᾿" 

70. οὐκ ἐγὼ ---- διάβολός ἐστιν; ““ Ηανα ποῖ 1 σῇοθθῃ 
γου ἔν εῖνα ἃ8 ΠΥ σοι ρδηίοἢ8 δηα ΔροΟΒβί 68 ὁ 1688 
ὈΥ ὯΟῸ Πη68Π8 δδβθηΐ (0 Βοζᾷ, ΕἸβῆθσ, δῃὰ Κιυϊηοοί, 
ΨΠῸ ῥζοροϑθ {δαΐ 1η6 βθηΐθησα βῃῆουϊἁ ὕθβ ἰᾷκβῃ 
ΔΙπγτηδίίνογν. Εν {}18 βογί οὗ Ἰῃογγορδίίοη 15 πηρϑδς 
ἴο Ὀ6 υηάδογβίοοα ΔΗ γα δίνεὶγ ; ψὨϊοῖ Κυϊποοὶ δ6- 
ςουηΐβ ἃ Ηδρτγαίβαι: θυ 1 ὁσσιγβ ἢ [6 Οτθοῖκ δμᾷ 
1,διἱὰ δυΐμοῦβϑ, δηα 185 ποῖ ὑΚηον Θν ἢ [ἢ ΟἿΓ οἢ 
Ιδηρσυάᾶρο." Καὶ βιρηι!ῆςβ απά (ψεἐ). ὅδὃο Εὐτγηλαϑ 
οχρίδίηβ καὶ ὅμως, τοδαϊηρ [ἢ6 8θηΐθποα (45 ἐο {8 
θεϑὲ οοπιηρηίδῖοιβ) ἱπίογγομχαίίνοὶγυ. Ηβθ ρᾶγᾶ- 

ΠΡΡΒγῶβοβ (86 ρᾶββαρὲ ἴἢ8: “Ηδνθ ποΐ ἔ σἤοβθῃ 
γουῦ ἴψνεϊνε : δηὰ γεῖ οπς οὗ γου, ψι ἔγοθ Ψ}}} ἴο 
ἀο μοοὰ οἵ οψῇϊ, οἤοοβεθ, ἄς. διάβολος. (ὐομ)- 
τηθπίδίοιβ ἃγα ποΐ ἀρτγεϑα οπ ἴΠ6 θχαςί βθ6ῆ86 οὗ ἐδ|ΐ4 
ΨΟΓΑ, ψΠΙοΐ 806 ΤΟΠΩ͂ΘΣ 15 ϑαέαη, οἵ ἐκο ϑαέαῃ, 
Βυϊ Κυϊηοοὶ οὔβογνοϑβ (ἢδέ {Π6 ΓΘ 18 ἢῸ ΘΧϑιῃρ]6 ἴῃ [Π8 
Νον Ταοβίδηρηίΐ οἵ [ἢ}18 βδβῆβ6 οἵ (6 νογσά, (δῃῃρ- 
0611 τθηθσβϑ ἃ δρῳ, ἢ ο ἢ β6θῊ8 8 ὑυϑῦγ ἔθοθὶβ δηὰ 
1ῃαρρσγορτιδίθ ἴθγη. ΚΚυϊηοοὶ ἰγδηβίδίθββ ἐηγχδδέμδ, 
ἠοϑδέϊίε ἐοιυαγ ἀφ. Διαβεβλῆσθαι πρὸς τινα ἴῃ [ἢ 6 Β6η86 
οὔ ἐο δὲ ἠοδέϊίε ἐοιυαγά5, ι5 οἴεη υϑεἀ Ὀγ (6 ΟἸαδδῖσαὶ 
ὙΓΙΙΟΓΒ, ΟὗἩἨ ψ ΠΟ. ΘΧΔΙΏΡΙ68 86 Ῥγοδυςεά Ὀγ (ἢ 
ςοππηθηΐδίοΓϑ ἔγοπι Ρ͵δίο, δίγαρο, δηὰ ᾿ρο]]οηίαβ ; 
θυι {815 56η86 156 ποῖ ἑουηὰ 1π (Π6 Η6]]6η 8116 ψτὶίοτς, 
ΤΠΟ ψογὰ διάβολος 19 ΟΝ 8 ᾿ΓΟΡΘΟΓ Δα δῷ δρρ6|[4- 
{π᾿ ῸὉ πουηῃ. Ὑ ἤθη [ζ 15 (ἢ6 Ἰδιίογ 1 ἀδηοίθ8 οὔθ ψ ῇῆ0 
φαἰπιηϊαῖ68 δη ἃ ΓΕΝ1]68 ϑηοίΠΟΓ, 8 ἰῃ ΟΓΏΊΟΓ οἱ ΒΓο- 

ἘΞ 80 {παῖ 1 οδηηοί ἄρτοι υἱἱἢ ἴδίηρα, ννῆο ρῬδγαρῆγαβαθ, “ς Νοππα 
Ἦεδο ἰΐδ δὲ ἤαῦεηϊ δ᾽ δῃὰ οὔθϑεγνεϑ, “" δὰ σοῃδοϊθητδη) ΘΟΓΌΙΗ ὑτζοτοοδῖ, 
εἰ ὑγρεῖ, υἱ οοτα 8 βυὶ ϑογι ηἶἰδ ὀὁχουδηῖ." ἜΣ 



294, 357. Υ0ΗΝ, ΟΜΑΡ. ΥἹἱ. 

ΒΟΟΙΟΥ ἴῃ 4 σουγί οὗ Ἰυϑιῖ.6, ΟΥ, βΘΠΘΓΑΙΎ, 8η 
ΔάνοΥΒΑΓΥ δηὰ δηθηνυ. Ηδγο, πόνανοσ, ᾿ὑ 5681} 
ἴο βίρσῃη!ν ἃ αἰδαβεοίοα ρογδοπ, α οίγαψον. ΤὮιϊ8 
ἘΠΕ γπὰ8 ΘΧΡΙΪ 18 11 ἐπίβουλον. ““ ῬοΙοΥ (βδγϑ8 
Ἐοβϑημ.) Ὀγουρίι ἔογναγὰ τῆς ἀδοϊαγαϊίοπ ἴῃ ἰδ 
πδιηθ' οὗ τ6 ἰναῖνα ἀϊϑοὶρίο5. Βιυιΐῖ (ΟἸγϑδί ἤογο, 
ΌΥ 18 ΔΒ ΘΓ, 816 ν8 {Π|π{ ἢ6 18 84 καρδιογνωστὴς, δη6. 
(δῦ ἢ6 15 ἀψάγο οὗὨ {6 ἰδίθηϊ ἰγθδοίθγυ οὐ ᾿ιϑαγίὶ 1ῃ᾿ 
ψυ448: 4. 4. ““Ὑοι πιᾶκα τἢΐ8 ἀδοϊαγδίίοῃ 88 1 {ῃδὲ 
ΜΓ 1ἢ6 ἀϊδροβί(οη οὗ αἰ οὗ γου : ἴον {Πποιιρἢ {πο γα 
ἅτε Ὀὰϊ ψοῖνα οὗ γοιι, ὁ9η6 18 ἃ Ὀεοίγαγογ" Οὐ", 348 
νγειβίθιη ρδιαρῆγαβθθθ, ““ΓΥἴόοι ἴδηοΥ πᾶ ΠΟῪ [Ἃἢ6 
ταῦ τὰἀ6 ἢ849 ἀοραιί6α, ποη6 διιζ ἴγιθ ἀ186 1065 γὸ- 
ΤΩΔΙΠ ; γοὺ ἃΓ6, ὨΟΥΘΥΘΙΓ, τηϑί Κοη." Οὐα,ασοί8, δηὰᾶ 
οἴδογϑ, ἰιηἰκς (ἢΔῖ, τοῦ ἴτῆ6 ψογάϑβ, 1 5ιο ἃ βθοηὶ 
{πᾶ Ψ4845 Πδα αἰτοδαγν ἐογηγοά 4 μΐδη ἔογ ὑδίγαγιηρ 
185 πηδϑίϑγ : ὩΔΥ͂, 801}6 ΓΘ οὗ ορίπίοῃ (πὶ [16, ἔτους 
{Π6 ἤγβε, ἱπιθηἀοά ἴο Ὀείταν Οἢγιβῖ. Βυΐ [ 8β8θηΐ ἴο 
οάάνιἄρα, πῇ (Π6γα 18. Π0 }γοο οἵ {{15: οὐ {6 
σομίγασΥ ΕΠ γτ1.5 πηδιηδὶ 8 (ρΓΟΌΔΌΪΥν ἤοαλ (ἢ γγ- 
βοβίοπῃ) {παΐ ἢ6 πηϑδηΐ νν6}} δὲ ἴ1ῃ6 ἢγϑέ. [{ πιιιδὲ Ὀδ 
οὐβογνϑά. ἴοο, {πὲ τ[ἢ6 ῥγθβθηΐ (θδ6 [8 οἴϊθη 86 οὗ 
νυ ἢδί 18 ΒΟΟη ἴο ὨδΡΡΘη ; 80 δδΐ ἢ6 τηϊσίξ Ὀ6 8αϊ]ἃ ἴο 
Ὀ6 αἰγοδᾶάυ 4 Ὀθίγανοι, ἰηδϑιη σῇ ἃ5 ἢ6 ννᾶβϑ ἃδοιι ἴο᾽ 
Ὀαοομ 80 ; δηΐ, ᾿ηἀθ664, αἱ ἰδαί νϑγῪ {1π|6, ὈὉῪ 16 
ἀϊδοοηΐθοηίΐ δηἀ αἰξαβδοςίοη οὗἉ ἢραγῖ δησεπαογοὰ ἔτοηι 
ἀϊβαρροϊηἰθα δι! ςοη δηα ἀνάγῖοςθ, Ζψυ448 σατγγὶθα ἰη 
ἢ 15. Ὀοόοπ ἴΠ6 σελ οἵ [ἢδὲ (Γοδο ΠΟΘ ψνὨ1οἷν ἰοτρίδ- 
(ἰοη δηἀ ορροτίπ!γ Βοοη οδιιβέα ἴο ρετιμ ηαίθ. ὅ66 
τπ6 ποῖδ οἡ Μϑεᾶιῖίί. 20, 15. Κιυϊηοοὶ οὔϑογνοϑ, (δὲ 
765ι15 8341 [ἢϊ8, βιιρργοϑϑίηρ [6 πάρι οἵ {Π6 Ὀδίγαγογ, 
Ὀοζῇ ἴο ἰοιςΐ τἢ6 σοῃβοϊθηςα οὗ {Π6 πιδῃ, ἀπά ἴο σοῃ- 
ἤἥγιῃῃ (ἢ6 (Δ οὗἩἉ 16 τγαϑί. β 

71. ἔλεγε δὲ τὸν ᾿Ιούδαν, 1. 6. ἑππιιέ,, 6 πιοραπέ. “ΓῊϊ8 
Β6η86 οὗ λέγω 18 νοτῪ ἰδαοηΐ ἴῃ {πΠ6 Ὀοδὲ Ψ ΧΙ ΘΥΆ, 85. 
480 τὴ ἰῇ Νοὸν ᾿Γοβίδιγθηί. ὅὃο Ζοἢη 8, 97. 1 (ου. 
1,12. 10, 29. 14, 16. 2 ΤΊ. ὦ, 7. ΖΕ] δ Υ.. Η. 8, 86. 
τοὺς συχοῴφάντας λέγων. ὅε6 αίσκη. οἡ Ηϑεφτγοάοί. 
7. 144. (δεῃ]θιβηθν.) [1 διά Ηεοτγοάοί. ῷ, 51, 1]. 
οἷς τὸ λέγω, ᾿6 Κποιὺδ ιυλαὲ 7 πιραη. ὅε6 αἷ5ο Κγρᾷκᾳ 
οη Φοῃῆὴ 8. 12. ; 



85Τ. Χ50ῈΝ, ΟΗΑΡ, ΡΥἹ. φδ 

ΟΗ͂ΑΡ. ΨΥνἹῖ. 

ΕἘοσ (6 παγγϑδίίοη οὗ ἢ6 γϑιῃδυκαῦο, νϑγῖου 8, δπὰ 
ἐπηρογίδηϊ αἰβοοῦγβαϑ βρόκθηῃ ὈΥ οὖν Γογὰ 1ἢ {ἢ18 
ἐκ )οινπον, να ἅτ 80] εἶν ἱπαἀθυίοα το δὲ. ΨοΠη, 
ψῆο0 [48 ἀννϑὶς 580 το τηοΓΘ ἀροη 11 ἤδη {Π6 ΟἴΠΟΓ 
Ἐνδηρο ϑί8, Δηα ἢ45 υδ64. 50 πιοἢ (6 στοαίογ ἀἰ}1- 
ϑοηςα ἴῃ ἀθϑουθίηρ 1ἴ, Βῖποο 1 ψχ8, θαγοηὰ ἃ}} (ἢ 6 
Γαϑί, βι {66 ἴο ἢΪ5 ρΓΡΟΒΘ, 8η4 ΘΧὨΙΙ δα (6 οἰδαΓοϑί 
᾿ΠΙσΔΓΟΠ ΠΟῪ ΔΏΧΙΟΙΒΙΥ .[68115, [ἢ [Π6 ἀδγ8 οὗ ἢ]8 
Παβἢ, βου σῆς ἴο σοηνίησα {π6 68 οὔ 6 500 Π 6 6Χ- 
σο]]θηςα δηἀ βυρσοιηο ἀἱρηϊν οὗ 18 ρογϑοη δηὰ οἰῆοθ. 
Τῆδ ἀοβογιρίοη οἵ [Π6 ἸΟΌΓΠΘΥ οχίθηάβ ἔγομ 7. 1. 
(ο 10, 21. δηά σοιηργθοῆθηβ ἔνο ρσθηθγαὶ ραγίϑ: 
ἢγϑί, ἀσὸ θηυπιογδίθα βοπὶθ οἰΓΟυΠηϑίδηςοβ οὗ ἃ [τ ἢ 
7ΟΌΣΠΟΥ οὗ οὖν ]ιογά ἐοὸ {πῸ ἔραβέ οὐ ἰδθθγηδο]θϑ, 
«οἰεντγαίοα -ΠΑ]Γ ἃ γοᾶῦ Ὀσίογα ἢ15 ἀθαίὶ, ἔγοζη 7, 1 ---- 
14. Τῆρη ἃγὸ ἀσίδιϊθα (45 1 6 Γ6 ουΐ οὗ ἐπε τερυδγ 
ΟΥ6Γ) νϑγίουβ ἀδθαίοβ τῇ σῇ «6808, δὲ (15 1δδϑί, 
ΠοΙά ψ ἢ τῆς 968 οὐ (ῃ6 ἜΧοα ΘΠΟΥ οὗ ἢ 8 ρϑύβοῃ 
δηᾶ οἥἶϊςε, ἔτοπι 7, 1δ, ἴἰο 11, 21. (1,Δπ|ρ6.) 

1. περιπάτει, νΟΙΒΔΌΔΙΙΓ, ῬΟΓΓΟΧΙΓ ΨΟΥΒΑΣΙ, ἄσθροΓο, 
εὐα 5 γεδιάϊηρ, οὐ ἐϊυϊηρ τἴπ Οὐὐσζίέοο, ΤὮΘ νοῦ 15 50 
Ρυΐ (88 γ5 (]458,) 85 ἴὸ ἀδηοίβ οοπέϊημαξίοη ; ἃ ἴΌΓΟΘ 
ὙὨΙΟἢ, ρογ δ Ρ8, 18 ἸΠΠογθηΐ τη (ἢ6 ᾿πηρογίδος ἰθηβ6. 
ΤὮ5 8686 οὗ περιπατεῖν 15 5814 ἴο Ὀ6 ἐοτηηρά ΕἸῸΠῚ 
«ὶ οἵ Ηοῦτγ. ὙΠ. Βιιῖ ΒΙδοϊκν αι! ἢ88 γοιηδγκΚοα οἡ 
ἃ 5111}. 1.586 1ῃ (ἢ 6 (Ἰ455810 4] ψυγιΐοβ. Μετὰ ταῦτα, 
Οτοῖι8 οχρί δι η8, “ὄδνϑὴ δίϊον [088 {ῃ1ηρ8 "δ)ά Πᾶρ- 
Ῥοϑηθά ψῃιοῆ ψγογ 185: τοδί." Βυΐ Ποβοπιηῃ!]οσγ, 
ΪΏΟΣΘ ΡΓΟΡΘΓΙΥ, {ΠῚηΚ5 {πΠ6 Ενδηρο] δέ ἀο068 Ὠοΐ τη6 8 
[Πδ Ψ96808 ργτοσοοαρα 1ηΐο (411166 ἱπητηθα!δίοΥ Δ ΟΣ 
1Π6 σοῃνοτγβδίοη Π6] ἃ ἢ ἰλ6 06 ν8 δὲ Γαρογηδιῃ). 
ΕΤὶ 1ἴ ΔρΡροδγβ ἴτοπὶ ἴΠ6 σοι] ποθιηθηΐ οὐ ἐδαῖ 
σδαρίοι {πᾶὶ {1 οἰτουμηϑίδησοθϑ {Ππ|6Γα σοϊδίβα ἰοὸκ 
Ῥίδςθ ἐμ (41166. ὅ66 [Π6 Παγπιοη δίβ. 

1. οὐ γὰρ ἤθελεν --- ἀποκτεῖναι, ἢ6 τοομϊά ἠοῖ 
ΓΘΙΏΔΙΏ, 1. 6. ἀσἰογϊηδα ηοΐ ἰο Τοπηλϊη. Ὅτι ἐϑήτουν. 
Ηρτα ἰβ τηϑθηϊὶοηθά {Π6 γοαθοπ ΜὮΥ «96805 σἤοβα ἴο 

νΟΙ͂,. 111. [“ 



φφΦὺ 5Τ. 590ΗΝ, ΟΗΑΡ. ΥἹ]. 

γοϑίἀο δηὰ ἐθαοὴ ἴῃ (Ὑ41166 ταίμοσ (Π8η ἴῃ 784, 
δη4 ψὮΥ Πα ᾿δαγκθηθα ποῖ ἰο 1η6 πγρεηΐ ᾿ροτγίυηϊ- 
168 οΥ̓ ΠΪ8 γαἰδίίοῃβ, ἴο ργοσθεὰ ἴο Ζθγυβαίθπι. (866 
νοῦ. 8) γ ἐλε ὕεῖοδ, ἃγθ τηϑαπί (6 »γίηοίραέ ἀπά ᾿ 
ἐεαάίπα βεγδοηδ; 8 ἈΡΡΘΆΓΒ ἔτοῖ νοῦ. 25. δηὰ Φ6. 
ἼΠ6 γόαδοΝ ΜὮΥ ΠΟΥ ν]5η6 4 10 ἀδβίγου ἢϊπὶ ἢδ8 
Β6θη Του θα προ ἴῃ [Π6 ποὶθ οἡ ὅ, 18: «688 6 
δε ἀνοϊάἀδα {Π6ΙΓ ΒΒΑΓΟΒ; γεΐ ἯΔ8 ρ᾽εαβθα, ἱπ ἢὶβ 
τι 84οπ), ηοΐ [0 βυρροΓὲ 156} ὈΥ τηῖγδο}68, {Πα οτάϊ- 
ὭΔΤΥ ΠΘ8Π8 Οὗ ϑιυδίδηδβῃοθ ὑαίηρ αἱ ἤδη,"  δηά 
θοοδαβα ἴῃ (4116 6 Β6 ννὰβ δυϊα ἴο ἰϑδοῦ νὴ ἢ ποῖα 
Β6 6688 ἰἤδη ἢ ψπάθρα. (Ἐ οβθηη,.) 

᾿ , σκηνοπηγία, ἰῇ6 ἔδαϑί οὗ ἰῃ6 ΤΑθΘΓΏδΔοΪοβ. [ἰ ἰ5 
Ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ (ῸΓ τὴη6 ἴο ἀδίδ}} [ἢ 6 οτρίη, σογο πιο 68, 
ἄχο. οὗ {Π|5 ἔδβιϊναὶ, ἔοσ σῃϊοῖ 1 τοίδγ τῶν γεδάθιβ ἴοὸ 
ΓΛοϊιίοοί, τη 18 Ηογ. ΗΘ. ψῆο ἢδ58 σίνϑῃ ἃ βϑοσί οὗ 
Ἐς οἸ οϑιαβέῖσαὶ ΑἸμηδηδοκ οὗ ᾿ῇδὶ σο]ρίουβ σογοπιο- 
168 ἴοοΚ ρἷδοθ οἢ δνεγΥ ἀδὺ οἵ 8 ψθεκ ρῥγθοθάϊηρ 
«δῦ οὗ ἴδ6 ἔδβίιναῖ, ἴἢὼ (6 τηοπὶ ΤΥ, : δ΄ῇοσ 
ταϊηυ 6] γ ἀδίϑρ πιο ῃ, Πα σοποϊαὰοβ τὶ (86 
σδιιβίίο γθηδγκ, “ς δραοοίδίαπι Δα τη δ8ὶ τίβαχ θη θϑεῖβ ἢ" 
866 Κτοθ᾿β Οὐὔβ. ἰῃ ἰος. δου] Αγοῆ. Ηθρσ. 891 τὸ 
996. δΔηὰ Ἐεϊαπα Απιΐᾳ. 472, ΟΥ ἃ ποαὶ δρϑίγδοϊ οὗ 
ἴπθηη, ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ Μτ. Ηοτγηθ [ηϊτοά. 8, 811. 
Ἐλοβθηπγ. ΠΠΟΓΘΟΥΘΓ, ΓΟ ίδιβ ἰο ἃ γοπλαγκδ]6 ρᾶββαρο οὗ 
08. Αῃΐ. 8, 10,4. Οτ [ἢ σογοιηοῃ! 68 οὗ τῃϊ9 δαϑὶ 
Ὀοτγομνδα ἔτομι ὑΠπ ὕτσθοῖβ, δηὰ βιρογαδάθα (ο {16 
οὐ σι πὰϊ σιῖθ8, 866 Δη 1η5{Γυςσ να οὐϑαγνδοη οὗἩἨ [,4Κ6- 
ΤΉΔΟὮΟΓ, ἴτι ἢ15 ΟΡ5. ΡῃΠοΪ. Ρ. 1. Ρ. 17. 80ᾳ. ΟΥ̓Π6 
(ἀοπτ!]α Ὑτιῖογϑ, Ρ]υἴδτοῇ ἀρβογίυῦο8 τ}18 ἐξϑέναι ἴῃ 
[π6 Εουγίἢ Βοοκ οὗἉ Π18 ϑγιηροβ. Ῥ. 671. Ε. ἐστι δὲ καὶ 
κραδηφορία τις ἑορτὴ καὶ θυρσοφορία παρ᾽ αὐτοῖς, ἐν ἡ 
θύρσους ἔχοντες εἰς ἀρ εἰσιάσιν. ΓΒτουρ ἱρποσϑῆοα 
Ϊεν 8ἢ δἴδίγβ, ἢ6 Ὧά5, Πονγανοσ, 1Ἀ]1]6ὴ ἰηΐο ΠΥ 

ΘΓΓΟΓΙΒ. ἥΣ 

ἘΞ ῊΗἰϊ9 [᾿π|6 Ὀεΐπρ; ποῖ γαῖ οοιηθο, 'α ἀορβιίοα (ἤθῃος, ἰηβίσυ οι; 
0.5, ὈΥ ἢῖ8 ἜΧΆΤΉ}]6, Ὡοῖ ἴο ἰγγϊἴαῖα τηθη, ΟΥ τι ἱπίο ἀδηρος νἱτπουὶϊ 
ποςδβοίγ, ὕρὸη ργοθυσωρίίοη οὗἉ αἰνίπο ργοίζθοιζίοη » δι (παῖ ν1ϑ 8τὲ 
τὴ μΡῈ 411 νν ἢ] πποδη8 νοὶ ἀοὰ παῖῃ ναὶ ἱπῖο ΟΌΓ απ ἴο δτοῖϊὰ 
ῖ . ἜΣ 



ΒΤ. 5ΟΗΝ, ΟΗΑΡ. ΥἹ1]. ΦΩ 

᾿ς 83, οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 1. 6. ἢϊ8 Κἰηβίηθῃ. ὅ83'.60 [ἢ6 ποία 
οη Μαίιῆ. 12, 46. δηὰ 18, δδ.ἁ Μετάβηθι ἐντεῦθεν, 
ψρηιϊοῦθ ἔγοπι ἤθποθ : (4}1|66 θαίης ἃ ΝΕΓῪ πιθϑῃ ρΪδος 
οἵ τϑοίάθῃςα [ὉΓ 80 δι πθηΐ ἃ ΡΘΙΒΟΏΔΡΘ, 1Π ΟΟΠΙρΑΓΊ- 

“808 ψΠἢ Ζογυβαίοιη, ν ἤσοτο 8 ἴθ ϑδηποάγιη,, δπὰ 
δ ἢ ἃ σοπῆυχ θοῖἢ οὗ [ἷ8 ονῆ σουῃίγγηθῃ δηὰ 
Τοτοισηθιβ. | 

8. ἵνα μαθηταί ---- ποιεῖς, ΙἌτὴρα δηὰ Βοβθηπι. δΓῸ 
οἵ ορ!πίοῃ, {πὶ ἔΠ6ΓΘ 15 ἃ γθίθγθηςα ἴο (ἢ086 ἀ]501 0168 
ν᾿ Ποη. «9}68118 Πδά ἰηϊἰαιο4 ἴῃ (Π6 ἢτβὶ γϑᾶσ οὗ ἢϊ8 
τηϊηἰδίνγ. ((ἢ. 2, 28. 8, 6. 4, 1.) Ηἰ59 Κιηβιηθῃ 
ςοιηϑο θα Πἰπὶ ἰο Ἔχμίθιξ ἐλογο, ταῖθοσ [μδη ἴῃ (8}}- 
166, ψογκ8 80. ΟΠ] δηα τηϊγδου]ουβ ἃ8 [ἢ 086 
ὙΠ ψ Β]οἢ 6 4 Α]16ἀ {πε ἰδτίογ σουηίγυ." 

ἘΞ ΤΊΙο ᾳυεδίίοη, Πούνονεσ, 18, γυβεῖθοσ Ὦ18 Ὀγεί ἥτε ΕΓ βοϊυσιεὰ 
Ὁγ ἔγίοπάϊν τηοῖίνοβ ἰῃ οβεσίηρ; [8 αἀνίςε ΟΥ ποῖ, ἃ ροΐηϊ οὗ ὯΟ ΕἜΆ 537 
ἀειεττηϊηδιίοη, δηὰ οἢ τυ ς ἢ σΟΙΠΩΤ ἢ ἰ8ΟΓΒ ατα ΟΥ̓ ΠΟ τ 68}8 δρεθοά. 
Μδηγ, νυν [ϑιηρα, 8:6 οὗ ορϊηίοι {παΐ [ΠΥ ἀσεουητεοα 7ε808 πο ΠΕ 
88 [ῃς Μεββίδῇ, ΠΟΥ δύβῇ δ5 ἃ Ργορμεῖ; (μδῖ ἴμεν Παά, ἤγουν (ἢ βγβῖ, 
αἰθϑαρρτονοὴ οὗὨἉ ἢ)ἷ8 υπαοτγίακίηρ;, δηὰ [δα βεσίουϑὶυ ἀϊδϑυδάθα ὨΗῺ 
ἄλοτω ἴἴ ; ἴπδΐ (ἤδῪ δή ἤονν οοπια ἴο (ἴπ6 ἀείεγτωϊ αϊΐοη ἴο “ἤανα 0 
ἕάογε εοηηδοίίοη ν ἢ Πίπι, ἰεδὲ ἴΠογ δῃουϊὰ Ὀ6 ἱμνουϊνοὰ ἴῃ ἴδ ζιίῃ, 
δὰ ραχιοὶ μαῖα πῃ ̓ 19 Ῥυη μεθ ; αὐὰ Ὠσποα βάν Ὠίκα {8 δε ἐνέοα, 
ΜΔ} ἃ ΟΥ̓Δ δης τδ)οίουδ νἱενν, ἰὼ ογάεσ ἴο δη8}}γ κεῖ γἰὰ οὗ Ὠίιη. 
ΟΥ̓ τ}}}8 ορίηΐοη, ἴ)0, βθδ8 ἴο αν ὑὕδθη Ευπγηλίυβ, ν᾽ }10 ὀὔϑαγνθθ, 
“ΤΠ ον ρῥγείεπα ἴο δάνίβε ΗΪπὶ ἴου' [8 σοοὰ, 88 γεϊδιουϑ δπὰ ἔγ θη 8 ἐ 
Βυΐ μα πα δὴ εν} ἐπίθπί, μγοοσθβασηρ ἤλυθ Ἔν, δίῃοα ἐΠΟῪ δἢ- 
ἐοανοιιγοά ἴο ἀδοον ᾿ἷπ) ἰο γὸ ἱπίο Ζυύεαδ, ὑπαὶ 6 τον Ὀ6 μυϊ 
ἀθαῖ ἢ Ὀγ ἴΠο86. ΠΟ βουιρῆι ἢ 8 116. Βυϊῖ {016 Βεε μηδ ἴο0 Ὠγμροῖ!ε- 
το] ἀπά ρῥταίιιίίουιβ, δηΐ ἰΐ 8 νν6}} οδ)εοϊεά ὃν Κιυϊηορῖ, (παῖ τῇ ο868 
ΝΟ δυρρογί (δῖ ορὶπίομ πιυδῖ Εἰ καννὶδα τηδὶ ἰδίῃ ποῖ 1656 ἩΪΖ 
δγοι ἤγθη, ΟΥ Κι ϑιηθη, ἢδα πεαγὰ ποιιΐηρ οὗ ἴμ6 τειηδγ κα] δνθηίθ 
γἶοἢ δοοοιηραηεα [ιἷ8 παι ῖνῖγ, ποι ΐηρ οὔ {πε ἀεοϊ δα δρὰ ρυὺ]ῖς 
ἰθβΊ ΒΏΟΩΥ Οὗ Φοδη (6 Βαριϊδῖ; (πὶ ΠΥ πὰ ποῖ 5βδϑῇ ἢ 5 χη γβ 668, 
ΟΥ δ] 0})οεεὶ, ψάτ (6 Ῥαγίϑοθθ, τἰθδὶ ἢ τηἰμΐ εθεοι {ποῖ Ὁγ ἴῃς 
«᾽ἃ οἵ ΒεεϊΖεδι ; ἃ δυρροβιτίοη Ὠε ΠΟ δυρρογίθα ὈΥ ἀγρυϊηθηί ΠῸΣ 
ἐοιιοήεά ἰῃ μεοῦθὈν γ. Κυΐηθοὶ [6 οὗ ορὶπίθη ἴδδῖ ἴὮοΥ δορουπέεα 
ἢ ἃ βχορὴφέ, Ὀμὶ γεῖ ποῖ {}ν6 Μεεείαὶ ; τπαῖ (πον οαγεὰ 11{ω|6ὲ φῦουϊ 
δ 5 ἀοοίτγίφθ. (ννμεπος ΤΠΘΥ 8Γ6 β8ι(ὶ, ἰὴ ναοσγ. ὅ. ποῖ ἰο Ὀεϊϊενα ἰῃ 
[1 Π}), πα παῖ κ τἢυθ6 νεῦοϑε ἐγγοηθουθ ποι ΟΏ8 ἃγῈ οαπϑισεὰ ἰῃ 
ΟἸ. 6, Φ6 ἃ 64. {ΠΟῪ ΤΕΒΉΪΥ ρογϑυδαεὰ τὨειηδεῖνοθο (ἢαὶ Ψ68118 ννὰϑ 
ϑειδίοα Ὀ΄ πιοίένεβ "οὗἨ νγογ] ἀἱγ διμοϊτοη, δηὰ {δπεγοίοσα ὑΠ6Υ̓ να γ 
ἐἰεοϊγουδ οὗἨ δοαι ίσίηρ, ὈΥ ἰδ πιθϑῆβ, ογϑάϊε δῃὰ ργοῆϊ; δηὰ δο- 
φογάἰηρὶν, ννῆϑη ἴπθν μδὰ πραγὰ οὗ τηϑηυ αἰδοῖ ρ]ε5 αραβάοηΐηρ Ὠῖπι 
(νεσ. 6, 66.) ιν σουμβοὶ]οὰ πίη (9 ἀερατί. Ἰηίο 7υ δα, ἰμδι [6 
ταὶ ἢ! 5 τοϊϑίῃ ἴπ6 δἰ δοῆγηςξης οὗ (ῃ6 αἰδοῖ ρ]68. συ πο) ἢ δὰ 

ὁ 
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4., οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ. ἼΠΟΓΟΕ 15 Βοι! ΘΟ. ΠΠην 
ἢογο, ὈοΓἢ 1η {Π6 σοηῃβίγυςσίοη δη4 ΘΧργ βϑίοη 50Π16- 
ψνδδί ρογρίοσχίηρ ; δηα ἤθῃσο, [ἢ 6 σοτητη ῃδῖογβ ΔΓΥ͂ 
10ὴ ορίπίοῃ. Οστοἴϊιβ, Ηοίπβίυ8,ρ Ο4853ρ, 1,διηρ6, 
Βοβοηπ. Ῥαϊδϊγοῖ, οαάσιάρο, αηά Κυϊηοεϊ, ἰαΚα τΠπ6 
καὶ ἴοτ {π6 γχγοἰδίίνθ ὅς, δῃὰ {(μιπκ {μαΐ {πογο 15 8 
ϑυποἠψυδὶδ, οὐ Δῃ Ἰηνογίοα ογάργ, οὗ ψῃϊοἢ, οχδι}]68 
8ΓΘ ργοάἀιορα Ὀγ (Ἰ485, Ρἢ1]. ὅαςγ. 664. ΤὨΪ5 γᾶν 
Ὀ6Ὲ αἀπιίοά: ὃυϊ ἴ ρῥτγοίογ [Π6 1ηἰουργοίδιοη οὗ 
ϑοδπιά, οἱ, δηὰ δοῃ!θυβηθγ, νο (8Κὸ {ἢ6 καὶ ἴοῦ 
δμέ, ἴῃ τ}18 56η586 : ““ΕῸΓ ὯΟ οἠΘ ἀοσβίῇ δὴγ ρτγοϑῖ [π!πρ 
ἴῃ βθογοῖ, θυΐ 19 ἀ6βίγοιϑ οἵ σοπηηρ ἰηῖο ἴῃ6 ΡῈ] 1ς 
νίαν οὔ 811. Τῆι 10 Ψ1]} ἔογπη ἃ ρϑηθγαΐ φποπῖο, 
{π4ΐ ““ {Π6Γ6 18 1πη 8}] πιθῃ {18 ᾿Ιηηδία ἠδ βιγ οἵ ρίογγ, 
δῃὰ [ἢδἰ (Π6ν δἰ πὶ δἱ οὐίδι ηἱηρ σΘ  ΘὈτν ἔον {πρὶν 1 π8- 
ττῖουβ ἀ6 645." Τί ἤδγο (45 ποῖ πη γθαιθηιγ,) ἀδηοίθϑ 
δοηιοίἠίήηρ κατ᾽ ἐξοχὴν σγεαί, Χο. 866 ὅ.ἢ]. Ι,6χ. 
Τἢ6 5βθῆβ8 οὔ τπ6 ρῆγαβο ἐν παῤῥησίᾳ 18 Οἶδα ἔγοτῃ [ἢ 6 
ΟΡΡοϑίίε ἐν κρυπτώ, 1. 6. ἐπ ρμιιδίϊσο, ραίαπι, ριιῤϊοῖῳ, 
ορεπῖίψ. 1 οσσιΓβ δἰβοΐηῃ 11, ὅ4φ. δῃηαὰ (οἷοββ. 2, 15. 
ΔηΑ 15 ἜΕχρίαϊηθα ὈγῪ ΑὈγθβοῦ, Απηοί. Ρ. δὅ99. ἐπ εοη- 
δρεοέμ οπιπΐμηι πυεγϑαγὲ, ποία ΒΟΟΡΟ, ὅγε. ΟΥ̓ οπιπῖμπι 
υογδαγὶ, Καπιαπι ποηιὶπὶδ ἀσιγο 6, οοἰοῦγανγῖ. Ἀ οβΘη τη. 
οἰΐε8 Ρῃϊο, Ρ. 8566. ἢ. τοῖς τὰ κοινωφελῆ δρώσιν ἔστω 
παῤῥησία, καὶ μεθ᾽ ἡμέραν διὰ μέσης ἴτωσαν ἀγορᾶς. 
ΤΠΕ 86η86 οὔ (Π6 ψΠο]6 ραββαρα 8 (ἢ1π15 ΘΧΡΓαββθά ὈῪ 
Κυΐποοῖ, ““Νο οηδ νῇο [8 Αἰ ἃ ψ ἢ ἃ ἄδϑιγα ἔοσ 
Εἴογυ, ογ 6 δοαυϊβιίοη οἵ σΘΙ ΘΌΓΙΕΥ, πηιϑὺ Κααρ Ὠϊπι- 
56} οἰοβθ, θαΐ βῃουϊά οοῖῃβ ἔογναγα ἴο ρυδὶὶς νίον : 
ΠΟΓ 5ῃποι 1 ἃ ψοιρ Ἔχ γοιμ" ΜΟΠΑΘΓΓῺ] ἡγοῦ κ8 ΟἿ]Ὺ ἴῃ 

υεΐογε τηϑδάβ, δῃὰ (48 ἃ ρυῦ]ο ἔδδιίναϊ τγᾶβ αἱ ἤδη) δηάρανουσ ἴο 
ἰποόγθῶδε ἴῃ6 ἡυ πη ῦεΓ οὗ {Π 6]. ᾿ 
“1 19 δβίοῃ βἰηρ; (88 γ8 οσάγίἀρε) ἰπαὶ [686 ὩΘδΥ στο δ !οἢ8 οὗ 

ΟΠ γίδε, ῇΟ τανβῖ Πᾶνα πδά 80 τδηΥ ΟΡρογίυ 68 οὗ δβεεΐηρ [6 
διογιοβ οὶ οὗὨ [ὶ8 σμαγβοίον δῃὰ τηΐγαοϊεθ, (νυ σὰ Ἰαϑὶ (ΠΟΥ ΠΟΓΕ 
ὀχργοϑϑν ΔοΚηον)θάρα,) δου σοηῃείηιϊια 'ῃ ὑῃθ 6] 16. Βιι {πον υ- 
ΠΕΡΙ ἰαϊὰ ᾿ἴ ἀοννῃ 85 8 ἤγοϊ ὑσὶ ποίρ!β, (παὶ 6 Μοβϑίδι περ 6 ἃ 
τεροταὶΐ Ῥτίποῦ ; δῃὰ ἢηασίΐηρ' (19 τρὰγκ οὗἁ [116 μι ἰβϑίοη νναπίϊηρ;, 
Δηα δϑοίηρ; (ὨΟΓΣῈ δἴγοη ον ἴδῃ Οἴπατβ ἢοΐ 50 ἰη τη οἷν ΠΟ νογϑαης 
τὶ ἢ ἢἰπι σου]ὰ 40) Πἰ8β Δνθγβίοῃ [0 ΔῺΥ δυο δοῆσπιθ, {μεν νοι 
ψίϑ! τὸ πὸ οἴδποσ μσοοῖβ, δῃὰ Ὥγβ, 1 ἔδαγ, οἡ {πε ἴβίαὶ 1ἰϑῖ οὗ ἐμοϑ6 
νν}0 ρεγϑῃοά, 85 {Πουιβδ 45 ὩΟΥ ἦο, ὉΥ ορροϑίηρ; ΒΥροιεβὶϑ ἴο ἴασῖ. 
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1:18 Οὐδοῦγα σόγῆθσ, Ὀαΐ, ἰοανίηρ γοὺῦγ (Δ]| 68 
᾿ χρίγοαϊ (566. ἴη6 ποία οἡ Μαί(ῃ. 4, 12.) ογν (ἢ 

ΤΟΡΑΙΓ ἰο {Π6 οσαρίία] οὗὨἁ ῬαΪδβίη 6." Οη {86 νᾶτγίοιιβ 
Β6η8685 ΟΥ παῤῥησία, 866 ἃ ἰοπρ' δηποίδι!οῃ ὈΥ͂ 
Ἡδιητηοηάή. 

4. εἰ ποιεῖς. 'ΓΠ6 εἰ σαπηοί ἤετθ (88γ5 Καυϊηοεϊῖ,) 
βρη 79, βίης6 τοὺ ἢδά ἀου11688 ὈδΘη βρϑοίδίοῦβ 
οἵ 15 τη ῖγᾶο 168, Δηἀ ἴῃ νοῦ. 8. γα ἤἴδανθ, ““1ῃδί {ΠΟΥ͂ 
ΤΑΥ͂ 566 ἴΠπ6 ψογκΚΒ ψῃ]ςῇ ἐλοι ἀοοδί." ΤῊ]8 ραγί!ς]8 
15 Ἰηἀθ6α υδ6ἀ ἴῃ γαξῤϊοοϊπαξίοηδ, ΜὮΘΓΘ ΔΎ [Π]Ὼρ' 15 
ἐαζοη ἴογ ργαηέοα, Δῃ ἃ ΤΥ Ὀ6 το ἀογοα ομϑὶ, ϑΐποο, 
(Κιιη.) 1Δρα6 ον νοσ, δηὰ οἰἤοῦβ, [8 Κ6 ποιεῖς ἴῸΓ 
ΤΚΌΙΥ ἀἄο., δα ποί ἐἐμοϊυοίψ ; ΜὮΪΟΝ 566 18 Παγβῇ. 
Νοπηι8 ΘΧΡΙΔ15 1 1 {Π6 διΐυτα εἰ ταδε ῥέξεις ποίκιλα 
᾿ϑαύματα, δεῖξον ὑρώμενα θαύματα κόσμω, ννΙςἢ πᾶν Ὀ6 
Ἔχρίαἰποά, “ὑ} ἐλοιε ΜΟῦ,51 ἀο, ὅτε. ΒΥ κόσμος, 18 
ἤθγα τηϑϑδηΐ {Ππ6 στοδῖ του ἰὰἋ6 οοἸ]οἰοα δὲ Ζ6γυ88- 
θη]: ἃ5 Χὲ δι] !γὶΥ δᾶν “16 ψοτὶα," 1. 6. {86 
ῬυΡί!ς, ὅς. “ Ε 

6. ὁ καιρὸς ὃ ἑμὸς οὕπω πάρεστιν. ΤὮδ σοπηπιοηίδ- 
ἴοτβ ἅγθ ποῖ αυϊ ἀρτοορά εὐλαΐέ {{π|6 18 ἤδγα πηϑδῃηΐ. 
ΕΠ γτῖ5, [άπηρο6, δηἀ οἴἤογβ, [ΚΘ 16 ἴο τηθδῃ (88 
ἽΠ11, 4..} ΤΥ λοι, {Π6 ρεσοά οἵ πὴν ἀδαίῃ, ἕο. Βυξ 
Ι τῖῃοσ δβϑϑϑηΐ ἰο Ριβοδίογ, ἴ,.. Βγυρ. ατοίυβ, ὙΟ], 
Ἐοβοπηπη. δηά Κυϊποοῖ, (Πδὲ τἴ ἀδηοίθβ (ἢ 6 Ποὺσ οὗ [18 
τορϑίσιηρ; ἴο «[Θγαβαίθιη, δ ἃ τηδη  βί!ηρ; ΠΙΠ156} ἴοὸ 
{[Π6 ρυῦ]ς. Ογιβῦ ἴῃ 115, βθθ!8 ἴο ἤανα Ὀδθϑὴ 1ηῆς- 
δηςσρα ὈΥ ῥτγυάεδηΐξίαὶ τηοίϊναϑβ : [ὉΓ {Π6 τγτοδὰ8 ΨΘΓΘ 
{Π6η ἰῃγοηροά ψΙἢ ρόγβοηβ σοίηρ ΠΡ ἴο {π6 Ἐδαϑβί, 
δη4 .}0681}8 νν8 1ηΠα]5ροβθα ἴο ΠΧ 1 8116} ρυ]ς σοτῃ- 
Ρϑηγ, ἰοϑί ἴοο σγϑαΐ ἃ σοησοιιγβα δηά ἰυτἶς τηρἢς 
ΔΓΙΒ6, Δη4 ἢ6 ΡῈ δοςσιιβ6α οὗ ΘῃσουΓγΑρίηρ Βοαϊοη, ὅζα. 
δΔηἋ {Π}8 σῖνα 15 ΘῃΘΠη168 {πε δαἀνδηίαρα {ἢ 6 βουρὶξ 
᾿ρδϊηβὶ ἢ. “4.5 ἰπογοίοσγα (ἴο υ86 (8 ψογάβ οὗ 
Πυοααάειάρθ,) 15 ροίδρ' Ποῦ ψουὰ 6 τηρτυάδης 
8η4 υπηϑᾶΐδ, 50 10 νγᾶ8 ΣΙΡΥΌΡΟΥ." ἘἘῸΣ (15 σδιι86, 
6505 ννοηΐ πού Ὀαοίοσγθ, ογ δί ἴῃ6 οομηηδησειηρηΐ οὗ 
ἴπ6 Ἐδαϑί, θυΐ ἰονψατάβ {π6 τη] 4416 οὗ 1, ψ ἤδη {ῃ6 
τοδὰβ ψουϊά Ὀ6 σοιῃράγαίνοὶυ ἀδβογῖθα. Καίρος 
ἀδηοίεθ ἐόηρε5 ορρογέμπιεπι. Τᾶτὴρα ηυοίθ5 {Π6 
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Δροίπορηι οὗἩ Ρι[ἴδου8, καιρὸν γνῶθι. (866. Μοπδρ'. οἢ 
ἱορ. 1μτι. 1,. 79.) Ηδεϑσά. Ορρ. 694. καιρὸς δ᾽ 

ἐπὶ πᾶσιν ἄριστος. Α 51Π||12Γ 86η86 οὗἩ ὥρα, 158. {Ππ8: 
ἰγαϊθά ὃν (ὑδίακογ, Αἀν. Ῥοβί. (ἃ, Φ6. δπᾶ οἵ {πῃ 
Ταἴϊη ἐοπιρμδ, το Ουγί. 7, 7. Ὀγ Ὗ εἰβιθϊπ : Ὠϊβοτί- 
ἴἼ6η, ἰΠ401{, π6 οσσιρανὶς πηλοίϊογα Ποβίϊπὶ αυὰπι 
ἴἼ60 ἰθιρογθ. Πα ψογάϑ ὁ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ 
ἐστιν ἕτοιμος, ἃτα ἃ 5ογι οὗ αομέὸ αϊοσέμπι, οὐ ᾿δαριαὶ 
ΘΧΡΓΘββίοη, 814 τᾶ 6 (ἢ 8 ΡΑΓαρηγαβθά. “"Ἀην 
ὑϊπ16 195 ὀρρογίαηθ ἔογ γοῦ ; 4. ἀ. γοῦ ἅτε οὐϑοθτά:; 
ὯΟ Οἣδ Ποϑᾶϑ γου;, γοῖ! ᾶνα ΠΟ σδιι88 ἴὸσ ἔδαγ, δὺ 
ΤΏΔΥ ΡῸ 58 Ε]γ αἵ ΜΙ {{π|68.᾿" -. 

7. οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς. Καυϊΐποεὶ ἘΠῚ ΚΒ 
(δὲ Π6 δύναταε 18 τοἀυπάδης. Βυΐ 1 8. ψ6}} 
Θχρ] αἰ δα Ὀν Ο]4588, ““ οδῃ βοάγοοϊ νΥ." ὙδυβΊ.ἢ6 σαθϑο 
8. Ὠ1πϊ6α δ τοῖν (ἢ {ἰπι6 15 ποῖ ορρογίιπθ ἔογ ἀΐϑι ἴὸ 
δ8ο ἴο “76γυβϑίθμ : 4. ἃ. “ ΤἬΉΘΓΘ 15 ΠῸ σϑιι886 ἢν {Πὸ 
ΟἹ] ἃ (ἢ Ἰσἢ “ Ἰονϑίῃ 115 οννη,") 5οι] 4 παῖς οὐ: ρμἱσί 
Ἀραϊηϑί ψοῖ: Ὀυΐ πιὸ 16 Ὺ ἀο Βαίβ, δπά ρογβθευίέ, 
Ὀαδᾶυδ6 1 Ταρσόν {Π6ῚΓ αν} ἀ66 48. ΒΥ {{|18, 15 
Ἰ ΘΔηῦ (88 γ8 ΤΟΙ 15,) ἃ βοτγί οὗ υπίνογϑαὶ Παίγοα, βυ σῇ 
88 ἰ(ἢδι ὀποοιηΐοτοα Ὦγ (ΟἸγίβί, δπα ἴογ' ἃ ἰοὴρ ("6 
Ὀγ {86 (Ἰγ βιδηβ; δηᾷ τρογοὶγ ἴο ὃ6 αἰἰγίθυξοα ἴὸ {Π6ὸ 

᾿ "Αἰο]νοτίηρ οὗ ἀοοίτίη68 δηἃ ργεςερίβ ΠΟ ψ1}} ποί 
Β|]υδῦα ἢ (Π6 16] ΔΈ 05 οὗὨ πηοϑῦ ΠΊ6. “΄ : 

9. ἐγὼ οὕπω ἀνἀβαίνω. 11 18 ἴπΠ6 ορίπίοῃ οὗἁ [ἢς 
68. σοπιηηδηϊδίοιβ, 48 ατοίϊυ8, ΜΙ, Κ᾽ οἱἔ, οβοήπι. 
Οτίθβθαοῃ, Κιιϊίηοοὶ, δῃάᾷ οἵμογβθ, {πᾶΐ οὐκ 18 Π6 
δησίοεπέ δηά γι γοδάϊηρ, οὐ ΝΠϊοἾ οὔπω 15. 8 ρο88. 
Κυϊηοοὶ σϑυλαγκβ, ἐΠαὲ οὐκ 18 υϑοα ἴογΥ οὕπω, 1π 86. 
ὅϑ, 6. ὅδθο [6 ποῖθ οἡ Μαγκ. 11, 18. ..ς ἀρ τ ἢ 

10. αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτὴν, οὐ φανερῶς, ποΐ ρνυδ- 
Ἰίογ, οὐ "ἢ ἃ στοαῖ. αἰϊοπάδηςο, θαϊ βΒθογθίγ, δηὰ 
Ὀγ {86 γα σοδά8. ϑοιῃηδ τη ἀδγ πε ὡς αα ἡ ἈΌΪΠΟΕΙ 
(8108 10 ηβννοῦβ ἰο {(ηΠ6 ΗοὉ. 5, ἀῃα ἀσποίθβ γέρεα, 
ὀμιπῖπο. Απὰ 80 ὙΟΙΥ αδπὰ Ηδοκβρᾶη. Θ δΠοΊθ, 
Βοννεσ, τοραγὰ 10 88 δἰπιοϑὲ γεάυμάδηϊ ; 48 15 (ἢ 
σοΟΙΓΟβροηάσδηξ ρΔΓΌΟΪΘ ἰῇ Βου8Β τηοάδγη ἰδηρθαρθϑ. ἡ 

᾿ς ΤΊ, οἱ Ἰουδαῖοι. Βγ ἐΐε «δειυα, αὐ ἤθῦα τηϑϑής ἢ 6 
»γἱὶποὶραϊ ρογϑδοηβ, οὐ {86 Ῥματνίβαϊσαι ραγῖυ. ΒῪ 

ἢ ἢ 
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ἐθήτουν (ῃ6 με8( σοτηπὶοηίδίοτβ᾽ ΕΠ ἀθγϑίϑηα “ Βουρὶ 
ἴο ΔρΡργεῃϑη ἢΐῃ ἴῃ ΟΥΘΓ ἰο Π" ἢπη το ἀφδιἢ.7 δο- 
αἶδο Επι γι αβ, τ ἢο 85 {Π6 [Ὁ] οηρ Ρ ΓὮγΥ. οὔβοι- 
νϑαίοη. Καλὰ γε αὐτῶν τὰ ἐν ταῖς ἑορταῖς κατορθώματα, 
ἀφορμιὴν ᾧόνου ποιουμένοις []. ποιουμένων] αὐτάς. 

12, 18. καὶ γογγυσμὸς π. π.α. Τῇ ψΟΓαβ γογγυσ- 
μὸς Β66 18 ἤΟΙῈ [0 ἰἰᾶνα [ἢ6 88Π|6 86η86 88 τἢδί ἴῃ. 
ψ Πἰςἢ θροῦς 15 υ868 Ὀγ τῃς (Ἰαβὶς δὶ νυ γιῦθϑ, ὨΔΙΊΕΙΪΥ, 
γεμέΐογίηρ, ΟΥ, 85 Οὐδίῃρθ6}} τγόηάθιβ, ιυλρογίηξ,. . 
ΘΟΠθυβηοσ, οἐαπαάοϑέϊπο αἱδρμέαξίοη. ““ ΤῊς ἔοδσγιη 
(ϑαγϑ (βιηρῦ61],) ΟΧΡΓΟβ868 [Π6 86ΘΌγοϑῪ δηἀ οδυίοη 
γνΠΙοἢ {Π6 ΡΘΟρ Ια ἰοιηά 1 σοηνθηϊθηΐ [0 186 ἴῃ Βρ6 8 - 
ἱηρ οὔ {Ππ|8 β80)6οῖ, θείης Ῥγομρίθα4, ποὲ ὈγῪ {μοὶγ 
Τοβθηϊηθηΐβ; θυ ὈΥ {Π6}Γ ἔδαγβι, Κυϊηοοὶ {Π10Κ8 
{παι {18 ἀϊρυξαιίοη οὐ {Π6 οἰϊγᾶςίθσ οὐ «6811 οΥΙρῚ- 
πδίοα [ἢ Πῖ8Β ηοῦ Δρρϑαγιηρ,, ἃ8 γγἃ8 δχρθοίθα, δ΄ (ἢ 
ραβδί, ψὨϊοῆ βοπια δἰἰσιυίϊθα ἕο ςοηϊοηηρί οἵ {ποὶγ 
ΤΟ]ΙρΊοιιβ ΘΘΡΕΠΟΠΙ68. Ηθηςθ ΠΊΔΏΥ ἡδη!οα ἢΐπὶ ἴο 
ΡῈ ἃ φοοά πιαῆ, ψἰμοἢ Θρ ἢθ. ΠΥ 6 (4 Κ6ἢ 1η 1Π8 
βοπογΆὶ δα ροριυΐαγ 56η86 ; (ποιρῇ βομθ οχρίφίῃ ἰξ 
᾽αιαϊθ οὐ αἰοἷδ δαρενα, εοἱέλομέ σμὶΐο. “Ια οὐδθγϑ 
ἤ6ΓΘ πιθη]η6 ἃ ψ γα ἀου11688 (6 ῬΠΔΓΙ5816 4] ρΡΑΓΙΥ, 
ΠΟ 5614] αὐ Ὠΐῃι] πλανᾷ τὸν ὄχλον. 80 ἢδ 18 ςΑ]]6ἀ 
Ὀγ ἘΠΣΡΠῸ λαόπλανος. διιοἢ ψ6Γ6 86] ρει ννογίῃν 
οὗ ἀοαίῃ ὈῪ ἐδ ἰὰνν οὕ Μοβεβ. ὅδε δυΐϊ..18,ὅ, ᾿ 

18. οὐδεὶς μέντοι, χα. 1. 6. Ω0 ΟἿΘ, ΘνΘἢ οὗ (ἢο86 
ΨΠο {που ρῶς ἔλνοι γα; οὗ «68118, ΟΧργαββοὰ {γέθ  Υ 
18 ορίποη ςομοθγηϊηρ ἢ. Κυϊηοοὶ οχρ δἰ} περὶ 
αὐτοῦ, π οοπιπιοάμπηι ρδέιδ, ἴηι 7αὐυομῦ ὁ ἀπ; δηᾷ 
τοίου ἴο 0]. 1,6χ. δηεὲ ἢϊ8 ἠοΐθ οἡ Μεδί(. 906, 28. 
Βυῖ 1 18 Ὡοΐ ὨΘΟΘΘΒΑΓῪ ἴο γοϑογί ἰο ΔΠῪ βυςὴ βὶρ- 
ὨΙΠοδίΙΟη ἤΘΓΘ. 

14. ἤδη τῆς ἑορτῆς μεσούσης, ἰ. 6. Οἡ {Π6. {π|γΓ οΥ 
ἔουτίἢ ἄγ. γ οἰβίθιπ οὔβϑῦνεβ ἰδὲ ὈγῪ {π6 ηιξα δ 
οΟἔ (Π6 ἔραβί 18 τηϑδηΐ [ῃ6 ἀδγ8 δεέιυεθη ἰἢ6 ἤγβέ δηᾶ 
βανθηεί, μοῦ ΓΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 8οίθμμη ἄαυ8. ΤῊ Ϊ8 
86 οὗ μεσύόω 15. ἔουπά 1 1Π6᾽ ΟἸαβ5οα] ψσιῖογ8, οὗ 
ψ ὨΙΟἢ, ΘΧΑΒΊΡΪΘΒ 4Γ6 σίνθῃ ὃν Εδρίεὶ, Υ εἰβίειη, δῃά 
ϑίιγΖ. [6 χ. χρη. ΝΟΣ 15 10 ακηοόνη ἴο ἴΠ6 Ἠδ]]6η- 
ΙΒ[104] ψυτίοῖβ. ὙΠι8 Εχοί. 84, ὦ. μεσοῦντος τοῦ 
ἐνιὰυτοῦ. 
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. 14., ἀνέβη εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκε. ἸΚυϊηοοὶ 6χ- 
ὈΪΔ1 18, ““ συηδροριη 46 πγάδη) 1 σΟΉΟΪΑν: [οπΠρ}},᾿ 
(866 [Π6 ποίβ οἡ ἴμικΚε 2, 46.) ψῇογα 6 Ὄχροιιπαθά 
τἢ6 δογρίυγοβ. Τῆι αἰ8ο {πΠ6 (θη 1} 6 ΡὮΠΟΒορΠΟΓΒ 
ΜΟΙ δοσιιϑιοιηρα (ο ἀοΙῖνοσ {ἢ 61Ὁ 15 γι Ο. 05 ἴῃ {Π6 
ἐοηιρίοβ, οὉ δοσοιηΐ οὔτ 6 58ηο. γ Οὗ [Π6 ρΐαςο, δηά 
{πΠ6 Πα Γ οὗὨἉ Ρϑγβοηβ σοῃτ πηι} } Υ γοβογίίηρ ἈΠ {ῃ6:. 
'ΓΏΪ8. ρΡρθδγβ νὰ ῬΗΠοβίγ. νι. Αρ. ὅ, 426 ἃ 47. 
καὶ παρελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ποι, ἐῷφη κ. τ. λ. 

10. καὶ ἐθαύμαϑον ο. 1. ὌΠ υδιῦς ἤθτο τηθηςοηθϑᾶ 
ἀρυῦι1]655 ἀθηοίθ {πὸ Ζμέργδ, Ῥθυβοηβ οἵ δάἀυοσδίίοῃ, 
δηά, [πογοίογθ, σαρϑῦ]α οὗ δρργβαϊδιιηρ [Π6 1η16]166- 
τ4] Θηἀοντηθηί5 οὗ 9685809ὅ. Τῆ686 πιρῆϊ, {Πογοίογθ, 
Μ06}} 66] δαπηιγαίίοη οὐ Πραγηρ ἢϊπ|, ἈΠ ΘΧΡΓΘΒΘ 
ΟΠ ΔοΓ {Ππᾶΐ ἃ ρογβοη οὗ {Π6 Ἰοννοῦ γαηκ, δηά νῆο [δά 
ηοῦ ὕσοη οἀποαϊοά ὑπήοσ {Ππ|ῚΡ ΗΑΌΌΙΒ, ΟΥ Παή δΔηΥ͂ 
οὔΠ6 δι] πηθδη8 οὗ διἰδἰηΐηρ Κπον]εάᾶρο, βϑῃου ἃ ὃὈ6 
ἱηεἰτπηδίο]ν δοᾳυδίηιαα νν ἢ ΠΠογδίαγο Ὑοῖ, 20» ἐλ 
υονῳ γϑαδοη, ἴπον {πουρῆς (δὶ Πα ἀοοίγιηθ ψ 88 
[Δ156, δη4 18 ργϑίθηβϑίοῃβ ὑηννοσίῃν οὗ ογεάϊί. Οἡη 
{Π6 Ἰηϊογρτγοίαιτοη οὗ γράμματα ἴ{π σοιῃπηθηϊδίογβ ἃΓα 
ποῖ 4υἱ6 ἀρτοοα. ΒοζΖα, Ηδιμποηά, Κνρκο, εί- 
βίη, δηὰ οδϑημῃ)., υπἀεογϑίδηςϊ ἐδξαγπίὶηρ, ΘΒρΘΟΙ ΠΥ 
ε)οιοϊ ογμαϊέϊοη, ΜὮὨϊοΝ σοηβίβίθα ΤΠΠΙΘΗ͂Υ 1ὴ ἰπ6 
Κηον]εάρσα δηά ᾿ἱπιογργθίδίοη οὐἁ [6 βδογοά ϑοσὶρ- 
ἴΓ65; δηα {ον πάνθ ργονϑὰ {δὲ ἴῃ {πῸ ΟἸ4ββιοδὶ 
ΥΓΙΙΟΙΒ γράμματα 18 οἴξδη υϑοά [οΓ ᾿δαγηΐϊηρ ἰὴ 
θθηθγα!. ὍΠΟΥ 4130 ρτοάισθ Πυπηθγου 5 Ῥαββᾶρσθβ [ἢ 
Μ Ἰοἢ Τοσσὰγ [6 ρΡἤγαβο8 γράμματα μανθάνειν, δῃηά 
γράμματα γινώσκειν, ““ἰο Ἰδάγη δηά ἰο Κπον ἰοἰΐογβ ; 
ἴο Ὁ6 νοΙβεα 1ῃ ἰΠἰογαίυγο.Ἑ ΟἸδογβ, 85 [,. Βγυρ., 

Ἐ Ιηάεεά, (Ππ6 Ἔχργοβϑίοη τὰ ἱερὰ γράμματα οξουΓβ ἴῃ 2 Τῆι. 8, 
15. ἴῃ (9 δθῆϑ86 ; δῖ {ἢ]18 18. ΓΑΊΠΕΓ δὴ δγρυμηεηῖ δραϊπϑῖ σοδγηρ, 
δϊ 80 ἤθγο, ψῇογα γράμματα 88 πεϊίπεγ (ἢ Θρίἢεῖ Πογ {Π6 8τίιϊς]ς 
ἢ ΠΟ ἢ [ἴ 16 Δοσομημρδηϊθα ἴῃ ἰπδί ράσο. Τὴς αγίίοϊς, ἔογ (Π6 

. ΒᾶΚε οἵ δ ΡΠ 4818, ἱηνα Δ Ό]Ὺ αἴθ ηἀ8 γραφὴ (Ῥἰοἢ, νου 1ἴ, πγ68 Π5 
ὯΟ πΊΟΓΕ ἴδῃ α ιυογίἐϊπρ.}, νν ἤθη ἴἴ ἀεηοίεβ ἐλ ϑογὲρέμγεε, ὟΥε σδη- 

. ποῖ, {Ππ6, {ΠῚ Κ (Πδῖ 80 ναρζιια ἃ ἰοῦ ἃ8 γράμματα, Μὶϊμουϊ ΒΗΥ͂ 
τοι οἵ ἀἰδιϊποιοη, ννουἹὰ Ὀε υδεὰ ἔογ ἴδ βϑαηθ ρυσροβθαθ. ΕὈΓγίδεσ, 
γράμματα, ἐδποίηρ; ἰδέέεγς, ΟΥ̓ ἰδατπὶπρ πὶ σοηθγαὶ, οσσυγ8 Θ]βαῖνῇοΓα, 
ὈΟ(Σ ἴῃ τ Νοῖν εβίδπηθηϊ, απὰ ἰῃ {πὸ ϑερίυδρ. νεγϑίο οὗ (Π6 
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Τλίηρο, δὰ Κυϊηοοὶ, ᾿πίογργοῖ 1{ δαογοα ἰἰέογαΐμτγο, 
Δ {Π6Υ ἀΡὈθ8] ἴἰο {Π6 ἱερὰ γράμματα 1ὴῃ 1 Τίηι. 8, 
1δ. 208. Δηι. 18, ὅ, 8. διὰ τὰ ἐκ τῶν ἱερῶν ἡμῶν 
πεπεῖσθαι γράμματα, δῃηὰ ὅ, 47. 08. α. Αρ. 1, 8. 
δῆλον δ᾽έστιν ἔργοις πώς ἡμεῖς τοῖς ἰδίοις γράμμασιν 
πεπιστεύσαμεν, οἱ οἱὐη ἐϊἑογαίιγο. Βαϊ ἴῃ 1Π6 ρᾶ98- 
8806 8 ΡτΟάιισΘα {ΘΓ 15 8η ἀγίίοἰθ δῃὰ δὴ δά]δεῖινα. 
Α5 ἴο [Π6 ὅ, 47. ἃ 18. ποῖ ἴο {πΠ6 ρᾷγροβθ. Τἢδν ΓΟ. 
τῇ ΔΓΚ οἡ {Π6 πορ]σοηςα οὗ [ἢ6 Εὐνδηρο 150 1 1ῃ6 186 
Οὔ ΤΠ ἀγίίοϊα : [η6 4ιθβίίοη 18 ἢοΐ δᾶβϑὺ οἵ ἀδίθγηι- 
Πδίοη, γοῦ 1 δῖ ἰπο] θα ἴο ἄρτθθ σι {Π6. ἢγϑβέε 
ἸΩΘΠ ΠΟΘ οΟΥΙς5. [{ 185, Πονονοσ, ἃ ἀϊδίποίοη 
δἰιηοσί νιτῃουΐ ἃ ἀϊδγθηςθ, βίησο ἐέογαΐμγο ἢ (Π6 
ενν8 ἐπιρίϊθα ποι ηρ ογα [Πδη ἃ ογ 1 4] Κηον]θάρσα 

ΟΥ̓ {6 βδογθα νυ τηρβ, δηἀ νγὰβ ΠΟΥ σαηίογοά ἴῃ 
(Πεοϊοσυ. ἢ τι86 οὗ ἐϊέογα ἴον ᾿ἰογαΐιγα 18 4830 
ἔοιιηά τῇ {Π6 [πη πγιίοσθ. ὅθ Βδοςίοὶ, 1,6χ. ἴο 
γΠΟ86 ΘΧΔΠΊρΡΪ68 1 δἀὰ [ἰνν. 1, 7. νΘΉΘ ΓΑ 1118 νὴσ Γι ϊγὰ- 
οὐ]ο [ΠΟ Γᾶ Π]. 

10. ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ, α. τ. πιμ. ὙΠ ρ45- 
5808 τῇδ Ὀ6 {{1ι18 ρΡΑΓΔΡΏΓΑΒΘα: “1 15 ἴσια (δὲ 1 
ἤανθ ποί [γϑαυθηιθα γουγ ϑοῆῃοοἶβι ἢογ Βᾶνα Ὀδθη ἴη- 
βίγυοιοα Ὀγ γοῦν Μαβίογβ ; γοῖ ΤΥ ἀοοσίΓη6 18 ῃοΐ 
ἐμογούον γαίδο; 1ἴ 185. ποῦ ἔδείρηρά δηά ἀδνι86α ὈΥ πν- 
δε, δοσογήϊηρ ἴο ΠΥ ονὴ ἴΔΏΟΥ ἃηὰ ρ]δάβιγα; 
ΠΘιῃθγ ἀο [1 ἰδδοἢ δὴν (Πίηρ' γορυρπδηΐ ἴο (ἢ 6 αἰνη6 

ΟἸἹἀά. ὅ5εε Αοςἴβ 26, 44. 19.24, 11, 12. ; ψ]οτὰ 1ἴ τᾶν Ὀ6 ΟὈδογνοά (δὲ 
ἐπίσταμαι γράμματα ἰἴδ5 υϑεὰ ἰῇ ἃ ὙΥᾺΥ ΘὨ ΙΓΕΙΥῪ 51:ΓΔ}]ὰγ ἰο ἴπ6 γράμ- 
ματα οἷδε οὗ {πΠ6 ραδϑᾶρ6 ἁὑπάδγ δχδιηϊηδίίοη, Αὐὰά ἴο ([ϊ9, (ῃαῖ, [δ 
ουὖτῦ [μοτὰ δ πηάἀογοιοοά ὈΥ γράμματα, ἐδε ϑογὶρέμγεθ, ἢ6 ννου]ὰ ἠοῖ 
ΒΌΓΕΟΪΥ, νοσ, 16. ἤᾶνα αἰϑιηρσιυ 5 ῃεα ἴῃ6 ἀοσίγπα Ἰεασΐϊ ἔγοτῃ ἴῃ επ), 
ἔγοτῃ ἴδε ἀοοσίγίηθ6 ἰδυρθτ Ὀγ ἴπ6 ΕΔΙ ΟΣ. 

ἘΞ νοι]ὰ 6 παγῇ ἴο ΒΌρΡροβα δὴ δἰ} ρ5815 Ὀοΐἢ οὗἉ [6 γί 1ο]6 δηὰ 
οὗ ἱερὰ, ΟΥ̓ 80616 βι16ἢ) ρΠἢεῖ. Βεβίήεβ, 88 Ροὶβ οὔβϑεγνε, ἃ Κηον- 
Ἰεάρε οὗ (ες δογὶρέμγος 'νὰ8 ΛΟ ἸΏΟΓΘ ἴδῃ γἢδὶ νν88 Ἔεχρεοῖδα οὔ (ἢ 
ΡῬβορὶθ. [ἢ (ἢ 8 νἱϑνν ἤΈΓα 18 ἃ ραϑβᾶρβ τυ οἢ (0 (ἢ6 ραγροβα, οἰϊοα 
Ὀγ 1δρα ἔγσοηι ϑοία : “" Εἰϑ8ὶ αιιἷ8 ἰη δογρίυτὰ εἴ Μ|ΙΞοΒηὰ νεογβαῖυβ 
εβϑῖ, Ὠεα 06 ἰἀπΊθῃ βαρ! θη δ. Ορεγατὰ ἀδαϊζ, 1 ρἰεθεἰ 8 ε8ῖ.᾿" [Ιἢ (8 
Β6Ώ56, 480, ἴϊπ6 ννοχὰ 18 ἴδ κοὴ Ὁγ Ευϊζῃγτηία5, νγῆο ἔαΓΠΕΓ Γοια ΚΘ 
[Παΐ (ἢ 6 Υ 751} ν δαρροθοά {παΐ 6 σου]ά ποΐ ἰοδοῦ 80 δΌΪΥ τ ῃουϊΐ ἃ 
Κηον]εάρε οὗ ἐέογαέατο. Βυῖ ἴπ6γ οὐρῇ ἴο παν Κηοόνη πὶ Θεός 
ἐστιν αὐτοσοφία [τε ἐστιν ἡ αὐτοσοφία] αὐτὸς ἐξευρὼν πᾶσαν ὁδὸν 
ἐπιστήμης. Ηδ μαίᾳ βοιιπά οἱὲ αἱὶ ἰμε αν ὁ Κποιοίδσε. ““Νο 
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ψΨ1}. 1 δῃὶ ἃ "16,5 Ή 6} δ6ηΐ ζγοηι αοα; τῶ ἀος- 
{πηῸ 18 ποῖ τ1η6, θυΐ ΗΙ5 [πΠδΐ βορηΐ πιὸ. ““1ἢ6 760. 
(ϑαγ5 [ῖηρ6,) δοσουηίοα ἢϊπ ἃ 86] ἰδυρῇϊ Ρ}σβοῃ, 
ψἢ0 ΒρΡΟΚα ἔγοπι [}13 ΟΝ ἱππᾶ παι] ο, δηἀ 1η ἰοδοῆ!ηρ,. 
δουρῃς οἷν ἢ οὐ ρίογυ." Αἱ νϑὺ. 18. (βδγβ 
Κυρκε,) 96δι18 ϑᾶγ8 ὑπαὶ ἢδ ἀοα6β ποί βρθαὶς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ. δ᾽ 

ἐἰπιδοῖξ: δῃα αἵ νοσ. 17 [ῃδί [15 ἀοσιΓη6 18 ἐκ τοῦ. 
Θεοῦ (ἔτοπῃ! ὐοά). δὸ «αἷβδο ἴῃ 14, 10. “Τηθ νογά 
πο γα ἤθΑΓ 18 ποῖ τ]η6, δι τΠ6 ΕΔΙ ἢ Θτ᾽ 5 (ἢδὶ. βθηςξ 
τ16." δο Ευχρ. Ηε]. νοῦ. ὅῶο. ψῃοτο Μομῃοίδιιβ 
ΒΑΥ͂Β : λόγος γὰρ ἐστιν οὐκ ἑμὸς, σοφῶν δ᾽ ἔπος, Δεινῆς 
ἀνάγκης οὐδέν ἱσ χύειν πλέον. (ΔΙΠΠπγαοΐ. ἅν. ΡΔ}]. 660. 
μῦθος δ᾽ οὐκ ἐμὸς ἀλλ᾽ ἑτέρων. 

17. ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα, ὅτε. 1 ΔΏΥ ΟἿ6 Μ}}} ἀο, δις- 
76805 λα «αἰγθαᾶν δῇιγιηδα ἢ15 ἀοςίγΓιη6 [0 δ6 αἱνίηα ; 
6 ποῖ ριοάυοθβ ἵἴψο διρυτηθηΐβ ἴῃ ρτγοοῦ οἵὨ ἰδὲ 
Ῥοϑβί(Ιου ; [6 ὁη6 ἑπέεγπαί, δῃὰ ἀδάμυςρα ἔτοιῃ (88 
πδίυγα δηἋ 408 }}{168 οὗἉ ἴῃς ἀοςίΓη6 1156} (νϑγ. 17); 
{6 οἴμοι οαέογπαΐ, Ὡδιηεὶγ, πα ἴῃ {18 ἢὨΐ5 ποι οὰ 
οἵ δοϊίοῃ, ἢ6 ἢ88 ἴῃ νίϑν, πού 1118 ονῃ ποηοιγ, θυ 

ΟὨα (δαγα Κυρίκε) ἘΜ11] ΣΑδὮν τεηΐυγα ἴο αβϑῖγῃι ἴπδὲ ΟὨ γι τγδὲ 
ὭσνεΓ ἰοῦ ἴα ἰηδισγιιοιοη οὗ δὴγ Μαϑίευ, ποῦ ἰαοϊθυεὰ νυἱιἢ 
ΔῺΥ ἰἰτεγαίυγα τ παίβοενοσ. ΕῸγ {Π|86 ννου]ὰ Ὀ6 σοῃἴγασυ θυ ἴο {Π6 
ΒΌΓΕ ΟΥ̓ΒΟΪ65 οὗ βδογοὰ υυχὶῖ, δὰ ίο ἴθ οὐυδίοιῃ οὗ (Πό «936 νν8; ἔγοπι 
ψὈοἢ τα ΘΔ ΒΟΔΙΌΘΙΥ δι ρροϑα Ὠΐ8 δ γοπίδ ννου]ὰ δατε ἀονίαῖθα, ΟΥ 
θδνο οιἰτεὐ ἴο ρμυϊ [εὶς δοὴ υὑπάεγ ἴ[Π6 ἰπδίγιιοϊ οη οὗ δοῖηδ οἠε." 
8668 Μεγεσ 8 Ὠίβϑοσί. ἀθ ργβοἼοερίογίθιι8 ΟΠ γίϑι]. Ρ. 1. ν. 296. Ῥαμ]ὶ 
ΟΠτδῖ. Ηἰ Ἰϑοῃοσὶ ϑεῤεαίαδπια ἂς ζ3εἐϑ8ι (ἢ τἰϑιΐ, οὐ νουβαγεῖ Γ ἰηἴοΓ 
Πουἶπ68, οἰ 8, Τοῦι ὅ, Ρ. 33. 50 (δὶ (85 ἴϑιτιρε ΟὔΒΕΓν65) 
Οτΐρεη οοηίγα (εἶδ. μ. 486. τηνδὲ ἤανε οοἸἸοοϊοα ἴοο πριοὶ ἔροπι {ἢ ς 
Ῥγθβεηΐϊ ρδϑϑᾶρε, ἤδη ἢα δϑγβ ἴθδί ΟἩγίδί αἰά ποῖ ουθῃ υὑπήεγείαπά 
Ἠεῦτενν ΠΠεγδίυγα, ταιιοἢ 1688 ἴῃς αγοεῖ, ὅπερ καὶ οἱ φὶλαλήθεις μαρ- 
τυροῦσι γραφαὶ τῶν περι αὑὐπὸν. ΟΥ̓ εἶθε Πα πτυδὶ ἤανα δά 8. Γα- 
ἕεσγεηςε ἴο ““σαεπιϊοαί οἀὐποαιίοη. [ δϑεοηῖ ἴο Ὠοήήγαμε, [παῖ {Πογα ᾿ 
8 Ὧ0 Γεᾶϑοῃ ἴο δε] ΐανα ἰἢδὶ οὖν 1 ,οτὰ δαἀογηθὰ ἢἷ8 ἀἰϑαοίγβεο ἢ 
υοΐαϊ! ΟΠ. ἔγοῃ, ΟΥ̓ Σεΐδγεηςο ἴο, {6 ννυγίἴογα νυ! ἢ ἡ γα τποϑῖ ο6-. 
ἸεὈγαϊοα ῸΓ {ον Ἰδαγῖἢρ;, ΟΥἹ βμενσεαὰ ΘῺΥ ΘΧΊΓΔΟΓ ΠΆΓῪ δοαυ δ [0.8 
ῃ Ἠἰβίοστυ, δπιίᾳυϊίοβ, ἃς. Τῆς Ἐνδηρε ϑ18 (οοπίΐηνθ8 ᾿)6) Ὦδνα 
ξίνοη 5 ΠῸ βρεείπιοεη οὗὨ [ἢἷ9 Κἰηά ; δηὰ ᾿ξ ἰ8 οεγίδί ἢ ἰδὲ ἐογείρῃ 
ἰἰεγαῖαγθ νγὰ8 Πεη ἴῃ ὠγεαὶ οοηίεπιρὶ διηοηρ ἔπε 7εννθ. Ὑῆα νου 5 
τηάου ον τεῖΐεσ ἴὸ Οὐγ 1 ογα 8 ἰΠποτουρ δοαυδίηίδησοα τὶ [ἢ {πὸ 
Βογὶρίαγεϑ, δηὰ ἴδ γυάϊείουα δηὰ τπδϑίογὶΥ τηϑηπεῦ 1 τ ἢ δε 
ἴδυρῖ [6 μεορῖίς ουἱ οὗἉ ἴΒδηι, νν ἢ ἔα ργεδίεν τηδ)εβίγ, δηὰ ἡσδίοσ 
εἰοσαυεῶςε ἰπαη (ῃς6 ϑογίδθεβ σου] αἰἰδίῃ ἰο ὕγ ἃ Ἰεαγηειὶ εἀυςαίίοη." 
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(παι οὗ σοά. (Κυῖη.) ᾿Εάν τὶς θέλη τὸ θέλημα αὐτοῦ 
ποιεῖν, ἴ. 6. 6 ΨΠο 5 πεπαά θα ἴο ΟΌΘΥ 16 ψ}}} οὗ Οοά, 
ἤθη γοναὶ δα ἰὸ Πίπι, ον ῦ σΟΠΙΓΑΓΥ ἰ{ τᾶν 6 
ἴο 81} οσαίηδὶ δήδροιϊοηθ, δηά᾽ 6 οἰογιπι ποθ ἰο 
Θμ γασο 1 ΜΠ δὴ οὐσδάϊθηῖ τϊπα. Οὐ {8 5686 
οὗ θέλειν. 5366 1Π6 ηοίΐο Οἡ 7, 17. ΝΟΣ [5 ἰἴ τρἀυηάδηϊξ, 
8ἃ8 80ΠΊ6 ΒΌΡΡΟΒΘ. Ιξ 18 οδχρίδίηθὶ ὈγῪ Οὐδίδκεσ, 
1 ἀτῆρθ, 8πα οἴμογβ, Ψ1}} γαΐέψ : Ὀυΐ {Π18 5668 νΘΓῪ 
Ῥγθοδγίοιβ. ϑιιςῇ ἃ εὐὴέξ ἃ5 1ῃ18 (ΟὈβθῦνϑβ [,3}06,) 18 
[Π6 θερίηηΐηρ οὗ ἴπΠ6 ψοῦκ οὗ σόηνογϑίοη δηα βδηςιὶ- 
ἤσδιίίοη. δὸ (Πδὲ ἱπ τῆ6 δογρίιγοβ {πῸ ψῃ01]6 Ὀιι5ὶ- 
Ὠ658. Οὗ (Δ (ἢ 18 νοηΐ ἴο Ὀ6 ΘΧΡΓΕΒΒΘα ΒΡ Υ ὈΥ 20 
ευἱἱΐ, 866 ὅ, 46. . Αρος. φῶ, 17. Τῃε δοαίβθη 
ΡὨΠ]ΠΟΒορΡ ἢ 6Γ8 (ςοπεηι165 ἢ6) Βθ6 πὶ ἴο ἤν Δρργοδοῃθα 
ΠΘΑΥ ἰὸ ἃ Κπον]θάρο οὐ {πα γαῖ, ἤθη {ἰδν τηδίη- 
ἰαϊη6α ἐγ 411 1{ῃ158 ἀδροθηάθά. τροη τὸ θέλειν, ἐο ευἱζέ, 
ΤΠ ΠΡ 6η. Οταὶ. 4. βουλήθητι μόνον, καὶ πάντα ἐσται. 
ὅθη. Ερ. 84. Ῥάᾶγβ πλᾶσῃβ Ὀοη ταί 8 οϑῖ, υϑέέο βογὶ θο- 
ἢ πη. Ηδησα 11 ΔρΡρϑᾶγβ [ἢδὲ [6 στ οἸδπὶ οὗ (ἀπιρ- 
"6}} 8. 1}} ἔουηάεα, ψ ἤδη ἢ βαγ8 {Πδὺ ἴΠ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙ Οἢ 8 
ἔο δὲ ἱποίἑποαά οἵ ἐο ἠδδὶγ 6, ΑἸ ΤΑγ5 ἀθποίθ ἃ ἐϊ8ροϑβὶ- 
τοη: οὗ τηϊη ἢ ψν Ὠ1οἢ- σΟΠγ168 βῃονῖ οἵ ἃ ῬΌΓΡΟΒΘ ΟΥ Γ680- 
᾿ποη, δηθὰ ἔσο ΠΟ ἢ 6 σαη ΒΑΓαΪν ΡΓΟΠῚ 156 ΔΗΥ͂ 
(μη. Τὸ {Π6 ἐχδιηρίεβ ργοάμορα ὈΥ [ἀπ|ρ6, 1 δἠά 
Ηδγπη68 ΔΡ. δίορ. ῥῆγϑι 1. 4. 6908. ὁ δὲ εὐσεβων εἴτεται 
καὶ ποῦ ἐστιν ἡ ἀλήθεια, καὶ τίς ἐκείνη. 80 Ατιβίοιῖ. Ετῆ. 
Νις. 6, 12. (εἰϊοὰ Ὀγ ΒΌΪΚΙΟΥ) ἢ ψ βοτη 1ἰ ἴδ ἃ 
τηδχίπ), [Πδι (ἢ 6 “ΠΊ1Πα᾿᾽8 γα 18 ποῖ σδραῦϊα οὗ τὶρῃί 
7υάρίηρ ψιπουΐ νἱγίαο ; [Πδἴ νίςα 8η6 Ψ|.ΟΚΟάΏ688 ἴπ]- 
ρδ81 (6 μα σὶηρσ Γασιίξψ, αἰνὰ σαι86 1Ὁ ἴο θ6 ἀδαοινοα 
ΔΗ ᾿πιροβθα ὑροῃ, ἴῃ γοίδσγθησο ἴο ἴΠ6 στγοδῦ ὈΓΙΠΟΙΡ]68 
οὗ τησταὶ ργδοῖῖσθ. ὅδὸ [ἢδ{ 1{ 18 τηδη!δϑί (σοηεπιι68 
Ατιβϑίου 6) (παὶ Ὧο πιᾶπ σδῆ ὕδ ἃ Ἰυα!οίουβ δπὰα ἀ6- 
Βογνηρ πη, Ὀὰ ἢ6 ἐπαΐ 18 ἃ ροοά οπθ. Η δὲ ἔξις 
(φρονήσεως 361}.) τῷ ὄμματι τουτῷ γίνεται τῆς ψυχῆς, 
οὐκ ἄνευ ἁρετῆς διαστρέφει γὰρ ἡ μοχθηρία καὶ δια- 
εὐδεσθαι ποιεῖ περὶ τὰς πρακτικὰς ἀρχὰς, ὥστε ᾧανερὸν 

ὅτι ἀδύνατον ᾧρόνιμον εἶναι, μὴ ὄντα ἄγαθον. ““ ΤὮ]5 
πηρογίδηςξ ραᾶ88αρὸ οὔ δί. Φοῇη (84γ8 Ὠοάατ!ρ6) 56 8 
ΔΉ ΟΧΡΓΟΒ585 ἀθοϊδγδιοη τί νογυ ὑρτγρὶ πηδη ἴο Ν] ΟΠ 
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(Π6 (ὐοβρο! 18 ρχγοροβϑά, νψ1]}}] 866 δῃηὰ οῃ {Π6 ονϊἀθηςσθ 
οὗ 115 ἀϊνίηθ Δ ΠΟΓΙΓΥ ; ΨΠΙοἢ, ᾿ηΠαἀ666, τα ρἢϊ γραβοη- 
ΔΌΪ ἰἰᾶν Ὀθθη σοηοϊμάθα ἔτοιη τῃ6 ἀνίι]! λιρ- 
της ΡιΌΠοιποΘα οἡ ἴποβα Ψῆο0 ργθϑαπγθ 0 γο]θοῖ 
1." 

᾿ς Γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς, ὅζα. 1. 6. 6 54} ἜΧΡΟΓΙ-. 
τη 18} }Υγ Κηονν οί Υ οὐ ποῖ ἐλὲδ τὴν ἀοοίγιηθ ὃὉ6 
οἵ αοά. Ηδ 8}8]}] ἥπὰ ἢον (παῖ τὴγ ἀοοίνηθ, ἃ5 ΓΘ- 
ξοτιηΐηρ δηὰ ἰγαηα}}}[Ζίηρ [Π6 τὴ π 45 οὗὨἍ τηθη, δηάὰ 
δ] Πηρ (δὰ ἢ 1Π6 τηοβί Ὀ]158{] ἤορΘ, 18 ΒΌΡΘΓΙΟΣ 
ἴο αἱ] ̓ Π]Δ ἱηνθηιίοη : δηα ὈΥ̓ Ὠδαγηρ δηά 6χ- 
δ  γιηρ 1 ἢ 18 1ΠΠ δηά δοίιοπβ, πα ψ|}]} ΚΠΟῪ 
(αι 1 ἢ48 (οὐ ἴογ 1185 δυΐῃον. (Καυΐποοὶ.) “Ηδ6 
8Π.4}} Ὀ6 40.41Ώ{ἐ᾿6ἀ ἴο παρα οἵ τὴν ἀοοίτίηθ6, ἃ5 αν! ηρ' 
8 τηϊηἀ ποῖ ναγροα Ὀγ ῥγο)ιάϊςθ: 88 (ἢ86 οὐ ἄοβϑ 
ΟἾΪΥ τισί] αἰδιηρσυϊθη σοίουγθ ἤθη 1{ 185 ποῖ δυῖ 
ἔμαβθα νη} Ἰηογθϊα ἤμππΊοιιγβ. ΕῸΓ οἰδογψίβα ψἢδῖ 
Ψ6 ψ]5ἢ ἴο ὃ6 ἴ4]86, ψα ἀο ποΐ τγϑδ ν ὑεῖονα ἴο Ὀ6 
{τὰ 6. Οὐοά ἴοο Θοηϊ]ριίδη5 (ἢο586 Ψψῇο ἀο ποῖ δἰἰδηιρί 
ἴο 1050} Πεῖγ οὐ ν]ς 68." δὸ Ρ]αΐο, οὐ καθαρῷ, γὰρ 
καϊαροῦ ἐφάπτεσθαι οὐ θεμιτὸν. Ηρτο, ἴῃ6η, Ψν»6 ΠΙΔΥ͂ 
ΨΘΙῪ ΨΜ6]1] ΔΡΡΙΥ [6 βθηίθησθ, Τῴ γὰρ πονοῦντι καὶ 
Θεὸς ξυλλαμβάνει. (ατοῖ.) 

18. ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλών, τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ϑητεῖ. 
ΤῊ15 15 (Π6 6: έο πα ογίξογίοη, ἔγοτη ἡ ἢ] ἢ 10 ΤῊΔΥ Ὀ6 
Κηοόνψη ἰῃδΐ “6811 18 ἃ [ΘδοΠογ τηοϑί ψόγῖῃγ οὗἩ ογϑα!. 
Ηδς ποόνογ βοιρῇῃ [Π6 ργαϊ86 οὗἔἁἩ τηϑη, Ὀυϊ δίνναυϑ γδ- 
ατάδα {6 ὨοηοιΓ οὗ [118 αϊμογσ, Ηδ δνϑὺ ρῥτο- 
[β8864 {αὶ 6 ἢδά γϑοοινρά ἢϊ5 ἀοοίγιηθ ἔγοτι (ἢ 6 
Ἑδίμογ; ἰμαΐ (Π6 Εδίῃον δά ρίνοη Βίπι {Π6 ρον οἷ 
Ἰυάρίηρ; τῃ6 νον], ββαιϊ πρ᾽ ἢ18 σοπηπηδη 48 ἴο τη 6ῃ, ὅζα. 
(Κυΐη.) ᾿Αληθὴς τυογἐδψ ὁ 3αΐἐι; 848 ἴῃ ὅ, 81. Καὶ 
ἀδικία ἐν αὐτώ οὐκ ἐστιν, ἐδξγ ἴδ τὸ ξαίξομοοά ον ἀεοοὶξ 
ἕη ἀἶηι. [Ὁ ταυβξῖ θ6 ουϑογνϑά {δὲ ἀδικία ἀπα ἀλήθεια 
ΔΘ Ορροβθα ἴο οδοῇ οἴποσ, 88 ἴῃ 1 (ογ. 183, θ. 
(Βοβϑῃῃ.) 

19. οὐ Μωσῆ: --- ἀποκτεῖναι; 1 15 Δρραγοηΐ ἔτοιι 
ψ δι ΤΟἸ]ον 8, (Πα ἃ ἢδινν. 88] 66 15 πονν σοιηπηθποθά. 
ΤΙ Ενδηρο βὲ 88 ἤθγα οπηἰο ἃ νυ] δὶ ρᾶνα οσοδβίοη 
ἴον τῃ6 ΟΠ] ονίηρ ἀἰδοουγζβα; δὲ ἔγοιῃ τῆς νογάβ οὗ 

. 
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ΓΠγιδὲ Μὰ ΠΊΔΥ αἰβόοῦη (πὶ {πΠ6 ΕυΪοτγβ ῥγαβοηΐ (1π 
ΠΏ ΟΞ6 π|1|η 9 {6 ΓΟΙΠΘΙΠθγάηςα οὗ {Π6 ρογβοη ποαϊϑά 
οἡ {6 δαῦθαιῃ ψγὰ8 ἀθορὶγ ᾿πΗῆχ64) Δα οἢαγροά ἢϊπὶ 
ΜῈ ἃ ν]ἱοἰαιίοη οὗ ἴΠ6 ϑαῦθαιἢῃ. «}65118, ἐλογθίογο, 
18 Δα ἀγοββθα ἰγἰπὶ: “14 ἢοὺ Μοβϑβ ρῖίνα γοῖ ἃ 
ἰανν 9 δῃ γεϑῖ ἤοη6 οὗ γοιι οῦβογνβ {1115 αν 9 ὮΥ ἄο 
γ6 ρὸ δδοιΐζ ἴο ΚΙ] τὴ ὁ Μοϑβί σοπηπιαηίαίοσβ, ἃ8 
γε, (ἢ γυβοβίοπι, ΤΠ θοργ]δοί, (ὐτοίϊι5, ΝΥ οἰβίοίη, 
δηὰ Ὠοάάγιασα, Ἰηΐογρτοῖ {{|8: ““Μοβββ ρσᾶνα γου ἃ 
Ιὰᾶνψγ, Βυΐ γε ἄο ποῖ οὔϑεινε ἴἴ ; [ῸΓ 10 [Ὀγθ145 γοιι ἴο 
1.11 τῆ6 Ἰηπποσθηΐ; δυὲ γα δα δηδρδνοιιίηρ ἴο ΚΙ] 
πιθ ιὐἷο αυο ἀεδονυθά 50 ιυοἰΐ ΟΥ̓ ψοιι." ὍΤο {[|15, ῃον- 
αν, Κυϊιοοὶ οδ]εθοΐβ, {Πδΐ «6518 1 {Π6 [0] ον ηρ; 
νΘΓ865 ΤΙ] 68Δη8 ἴ0 ἀοΐρηά [Π6 Πα] ηρ; ἸΔΐοΙν ρεγογιηρά 
οἡ (ἢ 6 ϑααιἢ ἀδγ, δηά δίῆγπ)ϑ (δὶ {Π6 96 νν5 {ἢ 6 π}- 
βαῖνθϑβ νιοδία τῃ6 το] :ρίουϑ ορβογνδῆσα οὐ [6 δ4Ὁ0- 
υαῖ!. ΤΤΠηογοΐογο, ὈΥ {π6 ἐαιυ τηθπιοηθβα [ἢ νου. 19, 
τησϑὲ 6 ιηἀογβίοοα {Π6 “οϑδαϊο ἰαιυ, Θπ)οϊηΐηρ [ἢ 6 
οὈβούνδηςσα οὗ {ἰ᾿6 δαῦθαι ἢ ἀἂν ; δῃηὰ {ππ5 [Π}6 8656 
οἵ (ῃ6 ψογάβ ἴὩΔΥῪ 6 ΘΧργθββθα ἴῃ {6 [Ὁ] ον ηρ; 
ἸΏΔΠΠΟΙ : “Τμαΐ ἰὰνν τῆ8 ρσίνορη ΌῪΥ Μοββθβ, ψῇῃϊοὴ 
ΘΠ]Ο01η8 {Π6 Οὔβϑοσνϑηςθ οὔ Π6 δανθαίῃ, γοιῖι γουγβοῖνοβ 
ἀο ποί ἢεϑιίαίβ ἰο πορὶβοΐ : ἢον ΤΠ 6 σδη νοι {ΠῚ Κ 
1 τρῇῃ ἰο ριι η6 ἴο αἀθδαῖἢ 88 ἃ ν]οΪδίογ οὗ 11. [,,. 
Βιυρ. Ἔχρίδίηβ, “" Υοι οὔδγρα πὲ ψ ἢ ν]οἰατίηρ [Π6 
ἸΔῈ πο 6Π]Ο1η8 {Π6 ορβείνδηοθ οὗ (6 ϑαθθδίῃ, 
ΜὮ1]6 γοῖ ἃγα ἴῃ ἴδοΐϊ ν]οἸδίηρ ΠΟΙ ΟΣ .οΥἾὈ ρτοαῖθυ 
ἸΩΡογίδης66, ΠΑΠΊΕΙΥ, {Πὶ ψνῃϊοἢ ἔργ 145 το ΚΙ." Βαΐ 
{Π686 τηοᾶ65 οἵὨ ἰηίογργοίδιοη 866ΠῚ ἤᾶγϑἢῆ. [.5βθηΐ 
ἴο [δαῖρο (δαὶ ψ6 ταιιϑὲ ππηάἀογϑίδηἀ [ἢ 6 δχργθϑϑίοῃ 
τὸν νόμον οὗ τῃ6 ἰᾶνν οὗ Μοβθ8 ρϑηθγαδιυ, [6 ψῇῃο]α οὗ 
ΜΠΐομ ΕμῸν δὰ τηρεῖ οὗ ἴπθπὶ (1. 6. (η6 ῬΠΔΓΙΒ668) 
νϊοἰαιοά, οὐ μοῦ ἴῃ {π6 ἸοιαΓ οὐ ἼΠ6 βριγί. ΟΥ̓ 118 
ΟΡΙΠΙΟη ἴοο 18 ΕΠ ΠΥ πΊ5, ἢ οχρίδιυβ, Καθολικώς 
λέγει νόμον, τὰς νομικὰς ἐντολὰς, ἃς δέδωκεται Μωὺῦσῆς, 
ἐκ τοῦ Θεοῦ κομίσας αὐτὰς, καὶ γράψας ταύτας αὐτοῖς, 
᾿ΑἸὰ 8ο ΒοΖδϑ. ᾿ 

20. δαιμόνιον ἔχεις. ΒΥ 16 (ΟἸαββίςαὶ Ὑνγὶ[ο.5. {ἢ 18 
νου] πᾶνο Ὀθθη Θχργεββθα δαιμονᾷς. [{ 18 ψ6]} οὈ- 
βοῦν ὃν Επι γιηῖι8 (Πδὲ [ἢ 6586 ψοΓ8 α΄ Βρόκθη Ὁγ 
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ἐλε μεορίο; {Ππὸυρῇ 1 σαηποῖ ἄρταο ψ 1 ἢ, ΤΉ 6ο- 
ῬΗΣ δοῖ, δηά [,Δπρ6, {παι [ΠΥ πιοδηΐ ἰο ριδε νυ [86 
ΟἸΔη8 ΟΥ̓ {ἢτ|8 180] {Πρ 688. [{ 86θιη8 τηοϑί 

Ἡδίιγα! [0 βϑΏρροβο (ἢ 1,. Βταρ., Μαϊάοῃεδί!, ατο- 
108, δηά Κυΐποορ),) {Πα (ΠΟΥ Βροκα ἴῃ686 ψογάβ 88 
ἀπσοηϑβοίουϑ οΟὔΠα ἀσβίρηβϑ οἵ {106 ΒΕ] γβ, δηά .ἔε]ῖ, 
τΠογϑίογο, ἱπάϊρηδηΐ δὲ νηδὶ (ΠΟΥ τι ρὶ]ῦ ΒΌΡΡΟΒα 8 
[4136 δοοιβαίίοη, δηᾶὰ δὴ τη] 5016 40 ]6 αἰζοπιρί ἴο 
Ἔσο ἃ (τυ]1. ἼΠ686, [ζ ΠΠΔΥ 6 οὔβοῦνβα, 6 18 
(]1|6 8488. 
᾿ς 91. ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, καὶ εἶπεν αὐτοῖς. Νοῖ ἀεῖρῃ» 
1π6 ἴο ποίίοε {πὰ υππηογιθα ταριοδοῖ, ὅ68ι18 ΔΒ ΟΓΒ 
ΓΟΡγοδςἢ ὈΥ ᾿ἰπβέγυςίίοη. (Οτοῖ. δηά 1,.. Βγρ.) Ηδ8 
Ῥιοσδϑάβ ἴο βῆον, (δὲ 80 (ἂν 5 6 ἔγουι θοίηρ ἰρηο- 
Τϑηΐ οὗἉἨ {Π6 1 τυγάσγουϑ ἀθβίρη8, [δῖ ἢ6 δνθὴ Κῆον8 
16 οαμι86 οὗ [6 πὶ; ΠαπΊ οὶ ἴΠ 6 Πρ] ηρ; οὗ 1Π 6 ρϑγᾶ- 
ἰγς οὔ {6 ϑδαῦραίῃ ἀαγ. ([μδ06.)ὺ Θαυμάξετε. 
Μοϑβῖ σοιῃηπιοηϊδίοτϑ, 10] ον ηρ {Π6 υδυ8] 5 ρη1ῆοα- 
(ἰοῃ οὗ {ῃ6 ψογά, γσϑῆάοσ ηιϊγαηπὶ. Απά 80 ὄδνϑθῆ 
Ἰ)οαάτιάρα δηὰ (απιρῦθ!!]. Βιῖΐ [ δυεγοὶν ἀρτοα στ 
(Ἰγγϑοϑβίοπι, ΕΓ γτΐι.8, ΡΙβοδίογ, ἴ,.. Βγυρ. τοί 8, 
Τλτρρ, Εοβθηηι. δηά δο} } ] φυϑηοσ, {{|π0 θαυμάξειν ὮθΘτΘ 
ἀρ δόρει τη Κπά οὗ νοπάθγ ψ ]οἢ 15 βϑῆθνη ὉῪ 
ἱπαϊσηδίίομ, δηὰ ἀφηοίθβ ἐο δὲ ἐπμάϊσπαπέ, 657 ἐπ ἀ6ἀ αἱ. 
δὸ [μιΚὸ ὅ, 8. 11, 921. ϑοδη ὅ, 28. 7, 921. (αἱ. 1, 6. 
ΓΏὮ!5 Β6η88 18 οι ἴῃ {ἰπ 6 θοβϑί (Ἰαββίσὰὶ ψτῖθγβ, 848 
Τμμαογά. 6, 86. Νοτ 8 [ξ αηυϑυδὶ ονθη ἰῇ οὐἱγ οὐνη 
ἰδηριιᾶσα,. ὙΤΠαί (Π6 ψψογαάβ διὰ τοῦτο ἃΓ6 ἴο ὕε )οἰποά 
ΨΠ ἢ θαυμάξετε, ᾿ᾶ8, 1 {ΠπηΞ, θΘθη ρῥτγόνοα Ὀγ ΤΠοο- 
ρῃγίαςι, ΒεΖα, Ρίβεδίογ, (᾿δβδαυῦοη, Ἡδπμηοηά, Η, 
δορὶ). (δυ5810, Βοᾶγ, Κηδίσῃθυ!!, Ηοιρογς, ΜΙ], 
νῦν, δοῃπηας, δαυθογι, δίασοκ, Μοῦ, Αἰδογεὶ, 
δεποοίίρεη, Κγρκο, οήάτι σε, Οδιηρθ 6.1}, οβδῆπι. 
ΟΠ] δι βηογ, Κυΐϊηοεῖ, δηᾷ οἴπογβ. [{ [8 αἰδο οομῇῆγιηρα 
Ὀγ Νορηυβ. Νογ 18 (118 οοῃβίγυςίοη οὗ θαυμάξέειν ΨῈ 
διὰ, Δῃα 8 δοςιιβαίίνο, πηΓεηυθηί. 80 Μαχγκ 6, 6. 
ΟἸΙαϑϑῖσ8] Ὄβχδρ]68 οὗ {18 ἅγὸὸ ὑγοάδυσρά Όγ ΕἾἸΒΠΘΥ 
δηά Κυρᾷκαο. 

22. Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομὴν. .168118 ΠΟΥ 
ἈΓΡ168 δὰ; οὐμοδδδὶδ, Δ ΟΤΘ ΟΡΘηΪΥ ἀθοΙΓο8 δὶ 
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Βα [δα 8814 δἱ νοῦ. 10. (βοβοητπ. δῃὰ Κιϊπ.) Οὐχ 
ὅτι, βΒθαι. λέγω (866 Βοβ. ΕἸ].) ποέ ἐδαὲέ 1ὲ ἐξ οὗ 
ἤϊοϑες (διέ λαὶὰϊ ὅδοη οδἑα ἐϊδηφαά ὃν «δνηαΐαηι, 8...) 
ϑοπθ πονονοῦ, 4385 Μαγκίδηα, ἀοιδὲ οὗ 1πΠ6 ρσοηιηθ- 
Ὧ6Ὰ8 οὗὁἨ [{Π15 ραγθῃς 6818, Ὑποἢ σδηγ6, (ὮΘΥ {ΠΙΏΚ, 
(γοπιὶ βοῖηδ ονϑύ- 856, ΟΥ ονϑγ- θαγι] ροῦβοη. Ὑηγὴ 
Βοοδυβα τῃ6 ψ6ν8 πᾶ πο πραεά ἴο Ὀ6- Δ ρ (Πδὲ 
Μοβδβ8 νᾷᾶβϑ ποί [π6 οτἱρσίηδὶ 1πϑ01ττοΥ οὔ ΟἰΓου ΠΟΙ: 0η. 
Βυῖ {Π|8 668 ἃ ΝΟΥῪ ργθοδγίοιιβ γθᾶβϑοῃ, δηαἀ τηογο- 
οΟνοῦ, ἴῃ6 οἰαυβϑα 18 ΓΟΟΟρΡΏΖΟα ὈΥ ἃ}} ἰἢ6 ΜΑ5. 
Νοιβίοηϑ, Οοιμιηθηίεατγίθ5, δηά ΕἈΓΏ6ΓΒ. [{ 18 σογίδιῃ, 
{πᾶΐ η αὐέ (Βίηρσβ, (ῃ6 Ψψ6ν}8 ιϑε4 ο δΔρροδὶ ἰὸ τῃ6 
ΘΌ ΒΟΥ οὐ Μοβαβ, ψῦο, ἰπουρῇ ἢ ἀἸὰ ηοΐ οΥΙΡΊΏΔΙΥ 
᾿ηϑ!Πτυϊα, γοῖ σοηῆγιηθ δηὰ διιῃογζοὰ τῃ6 αν οὗ 
οἰγουπηοίβιοη, Βεηραὶ 8 νοὶ! οὐβθγνθά, {πὲ Ὁγ 
{818 ρᾶγϑη 6818, τ[ὴ6 αἰρη ΠΥ οὗἁ οἰγΓουπο βίο, σομι- 
Ραγοά νὴ {πδὲὶ οὗ {ῃ6 δαῦρδίῃ, 185 τπηθϑδηΐ ἴο 6 
ΔΙΏΡΠΗΕα, 88 Ὀοίηρ ΤΌΤ δηοσίθηί, δηά {πεγοίοσγο 
ϑαρογίογσ. δὸ Ειῆγηι. καὶ ὁμώς ἐπείσακτον δοκοῦν, 
κυριώτερον γίνεται τοῦ σαββάτου. : 

, Ωῷ, καὶ ε. σ. περιτέμνετε α. ατοῖυ8, Βοβαηπ). δηὰ 
Κυΐηοοῖ, τεπάθγ [ἢ6 καὶ ὈῪ ργομέογεα, Οὐ φιαγθ, 
ΤΏΔΥ ΡῈ σοηϑιἀογοά 88 δὴ δἰ} 0818, ἴο Ὀ6 Βρ 0 164 {Π08, 
αμὐᾷ (ἀρτοθϑῦγ ἐμογείο). Βυ ἄνθρωπόν 18 ΘΓ πιθδηΐ 
ἃ ἴΏΔη ἙΠΠἃ οΥ τ2)8]6 οἰ! ἃ ; 848 ἰη ΖΦοῇῃ 16, 91. Ηοτγο- 
ἀοί. 1, ὅ. 14, 1δ. ΤῈ 86η86 18 {Π18; ““Ὕἴου οἰγουτῃ- 
οἶδα ἃ ὈΟΥ οὐ ἰδ 8 δαῦθδαι ἀδῪ (ἤθη 10 άρΡΡθἢβ ἴο 
ἴο θ6 {86 εἰσῇιῃ ἔγουι ἢ15 ὈΓΓῖ ἢ). ΓΒ 15 σομῆγηγχοα 
Ὀγ ἐπα διιπογ ιν οὐ ἰῃ6 ΒΑ ηΙ αὶ νυγζοσθ. . Τῆι 
Τδπομυμπηδ, [0]. 9, 4. (οἰϊοά ὑγ. ΝΥ αεἴ5.) “Ρεγ συ] ἢ. 

. Υἱέδ Ρ6 1} βαρ θαύιαι (1. 6. νδσαῖ68 [ἢ6 ϑαθῦδιἢ), οἱγ-᾿ 
συπηοιδῖο οἰἰδπι δίᾳμ ο)μ5 δαπαΐϊο." ΤῊ Γθάβοη [ὉΓ 
{Π18 ργοίογσθρηοθ 15 {π8 βἰδίεα ὈὉν Β. Αδτζοῃ. δρ. 
Τιιρ᾽αηὰ - )15885. 46 Καγεῖβ, 184. “Τὴ δοἤοοὶ οὗ 
ΗΠ 6] (ϑᾶγ5 ἢ6,) ογάθγεα οἰγου πο βιο Ὅη {μ6 δ840- 
Ὀδίἢ ; 51η66 11 15 8η Δ γιηδίϑνα ῥγεοερί, [μδὲ οὗ πὸ 
δαδῦδιῆ 6 πδραῖῖνο οπ6: πη [(ἢ6 δβγπδῦνο 
ἀεβίγουβ {ἢ6 περδίνα." 
᾿ 9438. εἰ περιτομὴν ---ἐν σαββάτῳ, ὅς. ὙΤΠ5 18. ἃη 
Δρυμηθηΐ α ηιΐηογ 6 αὐ πια)δ, ὅδ66 1 ϑῖρ6, Δηα 4130 



φάθ 85Τ. 50ΗΝ, ΟΗΑΡ. νἹ]. 

Τ)οάατγιἄρο᾽5 Ραγαρίγαβθ. Κυϊηοσὶ, πούγανοσ, ὑπ σγο 
ϑίδηἋἦβ 1{ οὗ [6 ν]ο]αίίοη οὗἉ {Π6 ἰανν ἢ: Ο ἢ] ΘΠ] οἱ 5 [Π6 
οὔβοῦνδηςα οὔ δαρθδίῃ (866 νϑγ. 19.) 8ηα [16 (δ Καβ 
ἵνα ἔοτ ὥστε, ἃ5 ἵνα μὴ, ἴΏὴ [ΠΚῸ 9, 46. οι ὅδ, Φ0. 
Λύειν Πογα ἀθηοίβϑ ἐο υἱοίαίε, ἐγαηδρῦο55, 1ἴ φτοροῦϊγ 
ΒΡ Π65 ἔο ἰθο565, ἃ8 Ορροββα ἴο δέειν, ΜἬὮϊοΙ, νογά8 
8Γ6 864 οἵ ὁεἑα ἐϊσἠϊησ οὐ αὐγοσαξίηρ ἰὰν8. ὅ66 [Π6 
ποῖο οἡ Μαεαίι. 16, 19. 

Ἐμοὶ χυλᾶτε; αΥὸ αηργν υἱἱ πιο. ΤῊ5 ψογά 15 ὈΥ͂ 
{πΠ6 ρυτοϑὲ ατρϑοῖὶς ντιίογβ ἰη [ἢ6 86η86 οὗ μαίνεσθαι, ἔο 
δο πιαα ; Ὀὺῖ ἴῃ ἴμ6 οσοιημηοη ΜαἼοοράοηϊδη δηα ΑἸΪοχ- 
δηάτγίδη ἀϊα]θοῖ, τ βρηιῆρα ἐο δὲ απρὴν (1111). 
15 ἃ ΝΘΓΥῪ [ΓΟ ρ' ΘΧΡΙ 551 0η, δηὰ ἀδηοίθϑ8 ἔο υοηιὶέ δοέξ, 
οπδα δἰί6 απὰ σαίί : ϑίηςα. νἱοίδηῦ ΔΏΡΟΙ ΡΥ 5 ς Δ} Ὁ 
Ρτοάμπςθ8 81) δἤϊπμιδίοη οὔ οι!. 118 [Π6 [01 ἩΓΙΙΟσΒς 
1.186 Κεἰ ἴογ γα. ὅθε ἈσοΙο {18 [,6χ. δπα ὅθριί. 165. 
ΟΠ χολὴ. 

“Ὅλον ἄνθρωπον, 1. 6.ὄ 1 Πᾶνα Ποαϊοθα 4 εὐλοίθ πιδη, 
δηα ποΐ [Π6 αἸΓΟΙΙΠΟἸ86 ἃ πιο 6 Γ οἡἶγ. 16 τυλοῖθ 
ῥοάν 15 σοπίτγαβίθα ντἢ ἃ ραν» οἵ 1. δο Ταπομιυιηδ, 
[0]. 244,1. “« (Ἰγουπηοίδιίοη, Μν ἢ] οἢ 15 ρογίοσιηθα οἡ 
οπα οἵ (6 248 πηοηλῦοῦβ οὗ ἃ τῆδι), νδοδΐθα (6 
δαρυαςῃ : μον τηπσἢ τηοῖϑ {16 τυλοίο δοάν οἵ ἃ τιδῃ Ὁ" 
᾽ν εἰβίεβίη ἴοο, δά ἀιυς65 (6 ἔο]] ον ηρ ΘΧαΠΊρ168 οἵ ὅλος 
ἄνθρωπος, ἴτοπι [6 Μαάϊοαὶ νυῖῖθτβ. Τῆυ8 ΗΙρρο- 
ογαῖ. 1)δπιαρεῖο. ὅλος ἄνθρωπος ἐκ γενετῆς νοῦσος ἐστι, 
Ατοίβιιβϑβ (δρρδάοχ ἀς (ιγὰἃ Μογν. (ῇγοηίο. Ω, 18. 
οὐ γὰρ μόρει ἢ σπλάγχνῳ ἑνὶ, ἢ ἔνδον ἐνσκήπτει μοῦνον, ἢ 
ἔξω τὸ κακὸν ἕρπει, ἀλλὰ ἔνδοθι τε ὅλω τῷ ἀνθρώπῳ 
ἐνοικεῖ, καὶ ὅλον ἔξωθεν ἀμπέχει. 1 δὰ Ριηά. Ῥγιῃ. 8. 
9ὅ. τοὺς δὲ τομαῖς ἔστασεν ὀρθούς. ΤΠΘ ἔοτοθ οὗ 16 
σΟΠΊΡΔΓΊΒΟΏ, 88 γ85 [Δπηρ6 (ΠΌπι δίθηρο!), ἢϊηρθδ ποῖ 
ΟὨΪΥ οὐ Π6 ἀδαίἑησ' ἐέδοίξ, Ὀιύ τῃ 6 εὐλοίθ τῆδῃ 18 58]ἀ 
ἴο ὅθ Πραϊθρά. Εογ {Π6 σϑοθίνιηρ οὐ οαἰγσυιηο βίο 
Ἰηνοῖναβ ποῖ οἷν [ῃ6 ουἰηρ οὗ {Π6 ἔογθβκίη, θὰΐ ἴῃ 6 
Ὀδηάδεαρίηρ πὶ ἀἀγαβϑίνδρ ὩΘΟαβδαῪ ἰοὸ ἢθὰὶ] {ἢ6 
ψουηή, ψ ἢ ἢ τη ρἢς οἴμογν δα ἰοδά ἰο ἃ εαγδωποῖο, 

Ἔ ΤΠ νεΓῪ βαῖηθ ἰαϊοι ἢδά ΟΥΤΩΟΥΙΥ ἃ ρΐδοα ἰῇ οὐγ οὐγῇ ἰδη- 
Βύυαρο, ᾿πΠουρ ἢ ἐξ 18. ποῦν Ὀδοοτης ρῥγονίποία!, ἃπα οὨΙΘΗ͂ν οσοηβηεά ἴο 
ἴμ6 νυ] ραν, νΠ0 υϑεὰ ἐο δὲ ππαά ἴῃ [18 ὙΕΓῪ 5656. . 



57. ὐΟΗ͂Ν, ΟΒΑ͂Ρ. νΠς 44] 

δηΐ βεσοπὶό ἱηογία!.Ἐ ΤΠ15 πιο οὐ ἱπέεγριθίδίϊοη 
ἴ8Β δάορίαἁ ὃγ Υ εἰβίοίη, Βοβθηπι. Ὠοάάιϊϊασο, ἀπά 
Κυΐποο!. Ις ἰβ Ὀεϑὲ γοπάδγθα ὈΥῪ 80 δησηυπιοιιβ 
ὁγτς, ἀρ. ϑοάάν. τλῦλα ἰκ Ὑ αγθυγίοη). “1 Πᾶνθ 
πιδθ 8 πδη βουηα {πΠουρπουϊ." 7’ -" 
᾿94.. μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψων ---- κρίγατε. ΤΏ σοπηηθη- 

(ΔίοΙβ δ᾽:6 ποὶ δογϑδιὶ οὐ ἴθ δχϑοί βδϑῆβα οἵ. [Π6 
ἐμλπες κατ᾿ ἅψιν. (ΟὨτγβοβίοιῃ, ΤΠδορηγ]αςί, δηὰ 

αἰ Πγπηῖπ5, Οχρί δίῃ μὴ κρίνετε προσωποληπτικῶς, {Π|ᾶὲ 
15, ἀο ποΐ δχοπιρί πὲπὶ ἔγοπι Ὁ] πη6, 8 θθῖπο ἴῃ [ΔΠ}6 
δηά ρμοόονοῦ, δηὰ σοπβυγα 1η6, ἃ8 ὑθίησ ἸΟΥΥ δηά 
οὔβοιιγθ. 80 αἷἰϑὸ. τοί. ς θιου, Ηροίπβίιβ, ΒΆΡΗ], 
ΟΠ, δὰ 1 Αηρδ, ψῆο σοπιρᾶγαε σροσωποληψία, ἴῃ 
Βοιη. 2, 11. ἘρΗ.. δ, .9. δηά βλέπειν εἰς πρόσωπον 
ἀνθρώπων, ἰῃ Νίατιἢ. 12, 14. ΑὮ οτἴτοῦ οὗ “μάφος 
ΨῆΟ ἀο ποΐ οοηϑίάδς ἐλέησε, ὈὰΓ μογϑοηδ δηὰ 
ἔδρα οὔϑοσνοα, {πᾶτ {Π18 δΔαΠοη"Π ἶοη ψγὰ8 Ὀοίῃ 
ΒΘ, ΒΟΠ Δ] 6 δά 5}}80]6, 88 Δ ἀγοββθα ἰο ὴ6 ὑὐψάσος 

᾿Ξ ΤῊ κιοάδ ὁ δαἀπιϊηϊδίογίηςς {πὸ το, δὰ ἴἢ6 σαπαέξέυφ ἀῤμίϊοα- 
ἐΐοπα νυ πίοἢ δαςοοεάοα ᾿ἴ, ἄγε ἴπ5 ϑ[αϊεα Ὁγ Μαϊπηοηϊάεσ, Ῥγεοϊνίυηῖ 
οἴχγηδίῃ ουϊΐπὰ, αυδὲ ορεγι!ῖ ρἰδηάειῃ μεηΐβ, υ5486 ἀπ τηεπίυ]α μ]ΔΠ6 
δυο ἀεϊςεοία : ροδῖθδ ἀεπυάιπἠϊ τε πῃ ὈΓΑ ἢ) ἰδπιθῖω, με 1η γα 
οὐχ, ΡΟ] ] οἱ, δαιη δ ὉΠ ΓΟ οἰΐγοχια γαῖ, τιϑα6 ἀμ σα ΓΟ ΡΘῺΘ 
ἀεπιαδία. Ὑ μιή Οἰτοι Π)8 Οη6πι 86 1|ἴ, ἀοῆθο βδηρι 8 εχ Ἰοοὶφς γ6- 
ἸΏΟ(8, πε ἴοεϊτο ρογσυ κι οἱ ογδείιγ, ρὑγοαίεεὶῖ : εἴ φαυουηα8 πο 
ἐχκιασὶ!, τουῦι ργοηυπίϊαηϊ : ροβίηχυδηι αὐυΐοπη εἐχϑυχοτϊῖ, ἱπιρρηὶξ οἱ 
δριεπὶιιηὶ δυῖ οηιρίαείγωπι, δυῖ δἴγω!ε αὐ]ά. 

Ὁ [,ἰυρα βδθαεῃ}8 ἴο δβοῦῖθε [Π6 τηοσιὶ οὗ ἀϊθοονογίηρ, [86 ἰσὰ ἰηἴογ- 
ῥγεϊαίίοη οὔ ἢΐ5 ὀχρτγεβδίοη ἴο ϑίεηρεοὶ. Βιυτ ς Πα Ὀεεπ ἰσηρ; ὈεΐοΓα 
Ρεγοεϊνεὰ Ὦγ Ἐμέῤψνεὶαδ, (Δηὰ τΠοΓοΌγα ΡΥΟΌΔΟΪΥ ὈΥ ΟΠ γγϑοείοιῃ, 
Οτίβεη, ἃς.) ννῆοθε Ογὰδ ἅτ ἴπεβα : ̓Εμοὶ ὀργέξεσθε, ὅτι ὅλον 
ἀνθρώπον ὑγείαν εἰργάσάμην. Ὅλον δὲ ἄνθρωπον» εἴρηκε, διότι ὅλον. 
τὸ σῶμα αὐτοῦ παραλελυμένον, ὅλον ὑγιὲς ἐποίησεν. Αῃηὰ 80, :η- 
ἀοοά, ᾿ξ τῦᾶβ ἴακειὶ Ὁ ατοῖι8, ἜΠε σνβοὶα ΟΥὗὨ [6 γρᾶββδαρϑ 15. {Πι18 
μαι ὩΡΏΓαβοὶ Ὁγ Μαγκίαπά. “ Απὰ ποῦν ῬυδῪ οὔδεῦνθ γον οἴνῃ 
μιδοῖῖοθ δῃὰ γεαβοηίηρ : γ6 Δ Κ6 ὯΟ 501}}}]6 οἵ οἰγοιην οὐδε Ψ ἃ ΟΗῚΌ 
οη ἴπα δαῤδαιὶ;, 1 ᾽ῖ 5.4}} άρρβη ἴο Ὀ6 1Π6 εἰρῇτἢ ἀδγ δῇῖοσ ἢἷ8 δἰτίἢ. 
Νον 18 ραϊμζιί οκκ, ἔγομ) ἃ ρατέϊαὶ οἀιι86, 18 4]ΠΟννδὉ]6 οὐ ἴθ 
φαὐδαΐ-ἄαν, τὰῖ πε Ὁ ἴῃ Ὀροαΐκς ἴππ6 1αἷν οὗ Μοϑε8 σοπεδγηΐηρ; εἰγοωπι- 
εἰδίοη. ΟἹ τῆ εἷρ ἢ ἀδΥ, ἀΥ6 γὲ ᾿08{}} ΔΏΡΤΥ νυἱτἢ τὴς Ὀδσδυβα 1 ΠανΘ. 
τοεϊοϊο αἱ νος μὰν ἰο λεαζέδ ἀμα δαβδα οὐ ἴπ6 δραῤδῥαίἡ. Τῇ ομΘ ἰδ. 
ΔΙ]ονν ΌΪς, 15 οὶ ἴπ6 ΟΥΠΕΓ του οἢ τΟγ δο ,ὲ σῃδυ οὔβεγνθ, ἴοο, 
παῖ 966ι.8᾽8 τοαϑοῃίηρ Ὑἱε ἴΠ6 96 νν8 ΘΟΙΩΓΩΟΏΪΥ ργονα ἴδῃ ἴο 6 
ὩΟῖ ΟΠΪΥ δαὰ τηοη, Ὀὰΐ τοεαὰκ ΟὨ68 ἴοο. . 

ΝΟΙ,. 11. Ἀ 



φ42 . 5170 ΧΟΥ͂Ν, ΟΠΗΑΡ, ΥἹ]. 

οὗ [βγαε]. Βυΐ Κυρῖκο γϑαυΐῥοβ ῥγοοῦ {πδὲ κατ᾽ ὄψιν 
κρίνειν ἢΔ8 1.6 ΒᾶΠῚ6 8686 88 προσωπον λαμβάνειν. 1 

᾿χῖθογ ἀββθηΐ (ὁ γαϑπιυβ, ΟἸΟρΡροηΡυΓρν Απηπιο] 08, 
ΒοΖζα, Κυρκε, δι εἰβίει η, Οδμιρθε!]}, Ἐοδοθημῃ). δηά 
Καυϊποεῖ, {πα 11 5 ηῖῆεβ. ἡμάρσεηρ ὃν ἐὴε οὠμέισαγά 
ἀρρεαγαηοο; ἃ8 ἴῃ 8. 11, 8, 4. ἰο υάρο ΠΝ ἸΏ κατὰ 
δόξαν, ἀσοογαϊηρ᾽ ἰο ορὶπίοη, ἃ8 ορροβϑᾶ 10 }ιᾶρε Κ γ2, 
δοοογάϊηρ ἰο τυ ἢ, Θαυ!γ, ὅθ. Κυγρᾷκα οἰίεβ δίγαῦδο 
169. (1η 8 ρῥ νγϑοδὶ 86η86.) σφαιρικὴ μὲν ἐστιν ἡ κατ᾽ 
ἀλήθειαν τῆς γης ἐπιφάνεια, πλάττεται δὲ γῦν ἐπίπεδος 
πρὸς τὴν ὄψιν.  οἰϑίοἰῃ ἸΏΟΓΕ ΔρΡροΟΒΙ(ΘΙΥ οἰΐα5 Γ,γϑβ[δβ 
(νθγο ἰῃ6 Θχργθβϑίοη ἰ8 ἰο Ὀ6 δῆ ἴῃ 8ἃ πιοναὲ 
86η86, 48 ἢδγε,) ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ’ ὄψεως, ὦ βουλὴ, 
οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν. 
ΤΊ 5 (685 Εὐγαδίηυϑ ΓθιηδγΚ8,) 15 ἃ ἴοο σΟΙΠΠΠΠΟΏ ΘΙΓΟΥ. 
ΤΠ πιυ! τς (Βα γ8 Απαχαρογαβ, οἱθὰ Ὀγ Ατϑβίοί. 
Νιίς. Ε18.}) Ἰυαάψσα ὈΥ {Πρ ουδιναγαὰ δηᾶ νΊβ:}}6, 88 
θοίηρ ψ ῃδῖ δἰοῃθ [ΠῸῪ οἂῃ σομρΓο θη. [1 δββθηΐ 
Πονθνογ ἴο απρὈΕ}}, {Πα [Π6 ΡὮΓΑΒ6 18 διῃἱραοιϑ, 
Δηἀ ΠΙΔΥ 5,ρη οἰ Π6Γ ΟἽΘ ΟΥ̓ [Π6 οΟἰ6γ, ΟΓΥ Ῥϑυπδρ8 
μοί". “Τῆι δρρ]!οδζίοη οὗ {Π6 ῥγεσαρί (βϑαγνβ ἢ)6,) 18 
Ργοίν ορνίουϑ, οπὶ {6 οσοδϑίοη οὔ. [{{ΠῸῪ δά 
Ὀδθη δι  ]Υ ἱπραγίϊ4] δηὰ δαηυΐία]6, {ἢοΥ ψου]ά 
ἤἢδνα βθθη [δ΄ [ΠΥ οουά ποῖ νὶπαϊοαία Μοβοβ ἔογ 
Θπ]οϊπίηρ β8ιοἢ ἃ ν]οἸαιίοη οἵ [ἢ6 δαδθαδίίοδὶ γϑϑὶ ἃ8 

, ΜΒ ΟΟσΟΔΒΙ ΟΠ α ὈΥ οἰγοιιπηοϊδίηρσ, Ἡ ἢ 81 (ΠΟΥ σοη- 
ἀοημθὶ {6808 ἴογ 8 πηγᾶσ ]ουβ οὐγο8, ὙΠ ΙΟΣΝ 
Γεαυϊγαὰ [688 ἰθΟΌΓ, δη ἃ γα ηοῦ 1688 δν  ἤθηε}γ οδἰ- 
ομἰαίοα ἔογ ργοπιοιίηρ ἃ ροοα δηἦ, Νδγ, ἔδυ οουἱὰ 
ποῖ ΘΧΟυΒ6 {Ππθαλβοῖνο8 ἴογ [6 ομδ ργβοίϊοθ, 1 «ζ68ὺ0ς 
ν᾽ 88 ὈΪΔΙΊ640}6 ἔογ (ἢ οἴ γ. 

. 9235. οὐχ οὗτος ἐστιν, ὃν, ἄς. ἴγαίβίοϊη ἤόγα οοιῃ- 
Ῥᾶγθβ Ἡεδγπιορθη. 46 Ἰηνϑηίΐ. 4, 4. οὐχ᾽ οὗτος ἐστιν ὃ 
τὴν Εὔβοιαν σφετεριδόμενος ; οὐχ οὗτος ἐστιν ὃ κατασκευ- 
ἄϑων ἐπιτείχισμα ἐπὶ τὴν ̓ Αττικὴν. 
. 26. μήποτε ἀληθώς ἔγνωσαν. Τα ψοτγὰ ἀληθῶς 15 
ηοΐ τεοορη!Ζρα ὈΥ ἰΠ6 στοδίεγ ρατίὶ οὔ {6 Μδ85. οἵ 
ἀἰβδγθηϊ ΓΟσΘΠΒΙΟἢΒ : ΠΟΙ 15 1 (οιηά ἴῃ (Π6 οἰϊδί! ἢ 8. 
φῇ {πὲ Βαΐῃογθ. [10 Β6θη8 (0 ἢλνθ Ὀθθη δἀάδα Ὀγ 1ῃ6 
Οτγαπιηδγίδηβ. (Κιιη.) ἬΝ ! 
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".27. ἀλλὰ τοῦτον ὀΐδαμεν πόθεν ἐστίν. ΤῊ ἰἀἰΟΙῺ) 
Ἐν χη οι {[πΠ6 δοσηβαίίνα ἰδ ρυΐ ἴογ ([ῃ6 ποιηϊηϑίϊνα, 
(αηὰ οἵ νι οἢ Ὠυπ ΓΟ. ΘΧΔΙΏΡ]68 ἅγα ργοάιςβὰ ὈΥ͂ 
ΚΡΚ6.) οαπ᾿ ΘΙ Πογ 6 οΑ]]|6ἃ ἃ ΗΘΟΓαΙΒπὶ ΠΟΓ ἃ 
Οτγεοίβη), βδίησο ἰὰ ἰβ ἰουπὰ 1η ἴῃς [,Δ11η, δηά [ἢ 
φηοάογῃ ἰδηριαρθδ, 8ΔΠη4 ᾿παθοϑὰ 15 Δ πΠΊνογϑαὶ ἰἀϊοπὶ 
Ρϑου γῦ ἴο ᾿παγιϊ οἷα] δηἀ ΡΟΡι]ΔΓ ῬἢΓαβθοΐορυ. [0 
15, Βο αν ῦ, Οἵ τογα ᾿ρογίδησο ἴο ἀδίογπλίηθ ἴοὸ ἢ δῇ 
ἐπ. Δἀνογῦ πόθεν 14 ἴο Ὀ6 τοΐογγορά. Τρϊποοί, Εκ.5. 
ψεἰϑίοίη, Βοηροὶ, ἂδηὰ οἵἴδογβ, (Κα 1 οἱ (η6 ρέασο ἴπ 
ψ ῃ1οἷν {68115, Ὀοΐίοτα ἢθ βῃοι !ὰ σοπὶ [ογινναγα, 8ἃ5 
ἃ ἰδϑσθογ, σοι γοσίάθ. δα 968 (840 (6 0,})) πηδῖη- 
ἰΔ]η64 {πὰὲ τἤδγα σψουϊά 6 ἃ ὑνοίοϊ ἃ τη δ} } 8 ΔΈ ΟΠ, 
οὐ δάνροηϊ οὔ {Π6 Μεββίδῃ ; δπὰ ἰἢδί ἢϊ5 ἢγβί δρρϑδγ- 
ΔΏς6 ψου]ά ὃ6 τη ΒοΙ ] ἤδη, (ἢ19 νοῦ. 42. τηυϑὲ ὃ6 
υπάογβίοοα ἃ5 τοίδγγίηρ ἴο ἢ18 ἔγβί δᾶάνϑηϊ, δῃὰ τῃ6 
ΡῬτγαβθηῦ ραββᾶρα (0 ἢϊ5 βεςσοῃά. ὅο Β. Βεςβαὶ, οὶ. 68. 
ῷ. προάσδιίονγ 86 πηδη  οϑίδοϊ, εἴ ροβίθα ὁσσυ {Δ 010. 
μα ἰδοξυμ ἴῃ γοάἀδηίοῃο οχ ΖΦ σγρίο; Μοβδ6β 86 1]}1Ὁ 
Τηδηϊδϑίαν!, οἵ [ΘΓ πὶ 86 οοσυ]ίανῖ. Ηοο 6ῖ, ασυοά 
ἘΔΌΡΙηΙ ἀϊχογαης δὰ Εχοά. ὅ, Φ0. [118 τραθηῖο 
ἔυΐατα ἴῃ τα ι1}{18 γοἀθ 001 οΧχ δσγρίο 51011}18 δειί. 
ϑοῆιγ ἢ. (δπι. ὦ, 0. σᾶρΓθα ἀρράᾶγοῦ οἵ οοσοσιΠαϊοΓ : 
515 ΓΘ ΘΙ ΤΟΥ ΡΓΙΠ.5 Δρραγι. οἱ οσσι ἰαῖ8 ἔπ, οἵ 
πογυπὶ ἀρράγυ. δὶς γθάθιητοῦ ροβίθσιοῦ σον Δ Ὀ]ΓΓ 
118, δίαιι6 [ἰογιιπὶ 8δὺ 118 Δρϑοοη ἀθῖιΓ --- οὐ 1ῃ ἢπο 46 
ἀϊογιιπὶ τον] Γ τἰοτὰπη, οἱ ἀσβοθηήορογα ἰδοϊθί 
Μεαηῆδ. β τι ἢ 
ΠΕ 56η86 Μλ'} τἤδη 6 85 ἔὉ]Π]}ονν5: ““ ὕ)  ηΘῃςα (ἢ15 
ῬΘΓΒΟῚ σϑιη6, 8πα {Π6 ῥάσα οὗ ἢἰ58 ὑξέλς ψὸ Κηον ; 
δη4, 845 10 (ἢδ ρίαςσθ οὗ [ν5 γοδίάθποο, τ 88 ὈΘΘη 
(4166. Βιιΐ {π6 Μοββίδῃ, δίϊοσ ἢϊ5 ἢγϑί δανϑηΐ ἴῃ 
Βοιῃ]ο θα, Ψ}}} σοησθαὶ ἢιπη86 7 [ῸΓ 4 {1π|6, δῃά 
ἤθη. 6 808}} ἀραίῃ δρΡθδι, δηά γϑβιιῃ!θ. ἢ18 οἱῆςοο, 
ὯῸ οπα Μη) Κηον ἴῃ ψἢαΐ ρᾶσα ἢθ Π85 ὈΘΙΌΓΘ γὸ- 
5:464,᾽ ΟΠ ΕΓΒ Ἔχρ]δΐη πόθεν οὗ ρου βοηβ, (παῖ 15, “" Οὗ 
ψμαΐ ραγοηέθσ. Απῃὰ 1ὐ 15 σογίδιη {πὲ [Π6 }6νν8 θ6- 
᾿ονοα {πδὲ (Π6 Μοββίδῃ ψου ἃ 6 θΟΓΠ ἴῃ δῃ ΟΧίΓδ- 
ΟΥΑΙ ΏΔΤΥ δΠπἃ ῬγΘΙΘΓΏΔΓΙΓΑΪ ΠΠΔΉΠΟΓ οὔδ νἱγρίη. 866 
Μαῖίι. 1, 22. Βιιὲ τῇς 26ν)»8ὲ πὰ σϑρϑδίθαϊγ ἠε-, 

ΠΒ2 
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ςἰαγοά {δαὶ {παν, 70. ἐλαὲ νεγῳ γδαδοῆ, οου]ά ἣοΐ 
τοοοχηῖζα ἠΐρε 88. ἰῃῇ6 Μαοβϑίδῃ, Ὀδθοδυϑα ΠΕΥ νΘΓΥ͂ 
ψ6}} Κηενν 15 ραγθηΐβ ἴο Ρ6 ΨΔΦαοβθρῇ ἂπὰ Μᾶγυ, ἀπά 
ἰπαὶ 6 νἃ8 ἃ ΝδΖαθῆθ. ὅ66 Ζοδη 6, 42. Μεαῖίϊ. 19, 
δι. ΔΚ 4, 22. Ἰηΐτα. 41. ΦΖοἢα 1, 45. δηά {Π6 ποῖρ. 
Τιιαὶ {6818 νὰ8 1Π6 βοῇ οὗἁ Φοβερῇ δηὰ Μάᾶγυ, δηὰ 
(ηαὶ ΝαΖαγθίῃ νγνν88 [8 σουηίτΥ, ψ8 {Π6 ορϊηΐοπ 
οὗ {π086 ν ο86 ψογάβ ἂἵς ἴθγο ὑγουρσῃς ἔογνανγά. 
(δεςε νϑγ. 41, 42. 6, 42.) Τἤογα θοῦ, ὨΠΟΥΘΟΨΘΓ, 
Ῥθίβομβ διηοηρ [8 96νγ)8 ὙΠῸ ἰδουσπὲ τπᾶι [ἢ6 
Ρᾶγαηΐβ δηά διγίῃ ραςα οὗ {ἢ 6 Μεββίδῃ οου]Ἱὰ ποί 6 
ἀοίογαποα, δηἀ [πὲ ἢ6 ψοι!ϊὰ σοῦ ἔογναγά βυά- 
ἄφηϊν, δηά δἰγεδὰγ δάι}:. (δα Ῥγοΐερ. 8,7, ἢ. ἡ. ὃ. 
Μαῖιί. 94, 238 ἃς 26. δηὰ {6 ποίθ οἡ 1, 20.) Ἴδπδαὲ 
[Π686 ρῬΘοΙβ80η8 δηἰογίδι πα (ἢΠ6 ορἰηΐοη ἠιβὲ τηοηϊοηρά, 
18. οἶδα ἔγοπι 6 νογάβ, ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, 
οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν; ἰΠογοίογθ πόθεν, ψὨιοἢ 
ΤῊΔΥ Ὀ6 τοΐεγγοα δἰῃογ ἴο ραγοπέθβ (45 ἴῃ 19, 9.) οἵ ίο 
εομπένψ, (ΦόΠη 1, δ.) τηυϑὲ στα, 1 {Π10Κ, Ὀ6 υπάογ- 
ϑἴοοι! ρεπογαϊίν οὗ ἴ6 ογιρίῃ οὗ 26βὺ8 δηᾶὰ (6 
Μεβϑβιίδίν, οἵ {ἰεὶς ραγθη(β δῃά ρδεβ οὗ πδεϊνιγ. [ἱ 
15. σογίδι ΠΙῪ ϑ6α 1η οΟἴδον ραβϑϑᾶρθβ οἵ δοίϊ ραγθηίβ 
δΔηα ὈιγΓίἢ ρῥ͵ἷαςθ; δ8 ἴῃ {86 Ηοπογῖο ᾿1Ώ6, τις, πάθεν 
εἰς ἀνδρών, ποιὰ σοι πόλις, οἱ δὲ τοκῆες. ΝῸ 480 1 δδῃι). 
1,18. (Κυη.) Οὗ ιλ}6 δποῖδμίς 1πίθγργείθγθ, βοῖὴα 
θη! οηρα Ὁγ ΕΝ γπ8 Θχρ] απο (μ6 πόθεν οὗ 
»ίάσο, οἴἶδιοῖβ οὗἨ εγϑδοηδ. 1 δββεηΐῖ, ἢοψθνεγ, ἴο 
Κυϊηοοὶ Ἐ τΠδὲ δοέῤ τᾶν Ὀ6 υπάἀδγϑιοοα. Α8 ἴο ἴποβἊὲ 
ψἤο {πουῤῆϊῤ ἀπὲ ἢ6 ψουὰ ἀρροᾶῦγ βυάάθῃϊυ, δπὰ 
δά, ὙΠῸ Υ ῬγοΌΔΌΪΥ ςοἰ] οἰ αα ἐπὶ ορίηϊοη ἔγοπι 13. 
48, 1---4., οἵ (85 [δῶρα {π|ηΚ8) Ὀδοᾶιι86 {Π6 αν Πα 
8Δη4 ςα] 68.141 ογἱρίη ὑγράιϊοϊθα Ὀγ ἔθ Ῥγορῇῃοίβ πδὰ 
Ὠθθει σοῃϑίαογοά, ἴῃ {6 δηοϊθηξ ἱπίογργείδεϊ οηβ, 85 ἃ 
ΤῊΥϑ[ΘΙῪ ὨΙἀἄδη ἴσοηὶ ἤδη γεαϑοῦ. ὅ66 8, 14. 

48. ἔκραξεν ---- οὐκ οἴδατε, 1. 6. ““ ΨΦ 6508 Ιου] γ δηὲ 

- αὶ ΟΥ σϑῖθοσ ἰο Μασκ᾽ηά, ἴο τνῆομῃ Κυΐηοεὶ βδϑοίηβ ἴο ἴανο Ὅδθϑη 
Ἰοθουίεά ἔογ {ἴα ἱπεογργείδιίοη οὗ πόθεν ἐστίν, νν»οἢ (45 Μαγκίδληὰ 
οὔϑοτναβ) 566 18 ἴ0 δ6 τὶ ΠΟΙ] ΟῺ ἴὈΓΠ Οὗ ἐχριθβϑϑίοη, ὩρρὶϊςδῦὉ]ς ἴω 
ΔῺΥ οἰγουιμδίδηςε {παῖ 18 ἴῃ. αιιεϑίϊοΏ, νυ μοί ΠῈΣ οὗ ραγεηΐδρε, σοι ΓΥ, 
οὐδάϊιίοη, ἃς. ὅεεὲ ἰδρε 18,27. ; 
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ὍΡ ΕΠ] σχοϊαἰπιοα." Ὅπ τῆς πογάβ8 [Ὁ] ον ίηρ, κάμε 
οἴδατε, ὅχο. (Ππ6 οομῃημηδηϊδίοῦβ δ ποῖ Ἐετοραν ϑοπηδ, 
88 ΒεΖα, ἵ,. Βιρ, Οἰδπιηογαγιϑ, (1488, ΕἸδςίυβ, ὙΥ οἷς: 
δἴοϊη, Ἀπ Ῥαιΐυ8, ἴαΚα ἴΠ6 ψογὰβ ἴἢ δῃ ἐγοπίορζ 
Β6Π88: 4. ἃ. ““ δὸ (πδῃὴ γοὺ ΚηοΥ 86 δηά ΤΗΥ͂ 
οτ κί (χοῦ ψῆο ἀΘΠΥ͂ τη6 ἴο ὃς {6 Μοββίδῃ.) Βιιῖ, 
85 1 μάνα Ὀοίογε οὐϑογνθά, ᾿γΓΌΩΥ 18 8 ΠριΣΘ Ὁ6 Ὁ 
γατεῖψ δοτηρίογοιὶ Ὁ. Οὐγ 1 ΟΥα ; δηᾶ 11 15 τυ γ σ}Ὁ- 
βοσνρά ὃν [,τρ6, τΠδὲ 1 ἀοο5 οὶ 811} {πΠ6 ἀϊάἀδςοιὸ 
δ΄ ]6. Υ̓ ἐποτοΐονο ῥγοΐοσ {π6 ορίπίση οὗ ΤογΠ]ἴδη, 
Ἐπιδηιϊοὶ 46 8α, ατοίυ5, [,δΔρ6, Ηροδυΐϊπδηη, ΒΙ4ςΟΚ- 
ψ8}}, Ποάάτι ρα, ϑδηῆϊθγ, ΟαπρΌ6}1, Μά β ον, δηά 
Κυΐηοεϊ, ψ πο ἴδ Κα {πΠ6 Ψψογαβ8 ἐπέσγγορ αἰτυοίψ. ““Ὧὸ 
γ6 ᾿ἱποϑά ΚηΟΥ͂ π|θ, δηά Ψψἤθηος 1 8π ΝΟ, γ6 ἅτ 
Ἰσπούδηΐς οὗ Ὀοίῃ. [ οδτὴδ ἀσνὴ ὥζοπὶ πόδνδη; 1 
ἢανο οὐ ἴογ τῷ Βαΐδογ, δηα 8π| 8 ἀϊνίηό ἱεραίθ, 
Ἠδιηογ, τῃ6 Μαββίδῃ." (ὅ66 6, 4 ὃς 62. 8, 14. 5, 
18, 10, 48.) [πῃ ὁΠπ6 οἵ οὔπεὺ οὗ {π686 'ψᾶυβ {Π6 ρᾶ5- 
δᾶσα πΊαϑῖ 06 υπάοτιϑίοοά, πῃ ογάου ἰὸ ν᾿ πάϊξαϊα {8 
ῬΓΟΡΓΙΘΙΥ δηὰ ᾿πἀβϑά νογϑοῖῖυ οὔ ἢ σορὶγ  . 

Ἡ ὙΒΕΤΟ δΓο, Ππούγενογ, ποί νη ηρ' οὐτητηεδηίαίοτϑ ννῦσ οοπίεπᾶ 
ἴον ἰδκὶπρ {πε ϑεηΐδηςε βἐηιρὶν δὰ ὐδδομέ αην ἥφιτε. 8ὅ0 αἷά {{|8 
ἀηρσίεηϊ ΟΠ68 δἰ πηοθῖ μη γ γβα ]γ, 48 δ υϑϊη, ΟἿ γϑουίοιῃ, ἘΠΘΟρΠγ δ᾿, 
Ἑυ(γιρΐαθ, Νοηηιδ, Αὐρυδίϊη, δηα, οἵ ἴπΠ6 πηοάεγη ομς8, Μαϊἀουναίί 
δηὶ οἴἢοῖβ. Τὴα δεῆβ86 ννῃϊοἢ {ΠΟῪ Αθὶχ 8 1Π18: “ Υ6 Κπονν πιο, Ὀιὶ 
εἰδϑοῖ }}]6 γοὺῦ κηονὶεάρε." [τ 186, Ὠούνεναῦ, ννεῖ! τειηλίκεὰ Ὁγ 
1διῶρθ, παῖ (δ ὶδ γοοιιῖγαϑ 8. ἤγοθὶ διλήγαοταϊπαγῳ, από, ἱπάεϑά, ἱπαά- 
ηιϊδεϊδίε εἰἰϊρεΣ. ΜΟΙ, αἷβο, ἰδίκεβϑ (ῃ6 ννογὰϑ δἰ ρὶγ, ᾿πουρῖι ἰῃ ἃ 
ἀϊ βογεηΐ βεῆ86 ; ΨὮ] ἢ, Ὠόννενθῦ, ἀ068 νἱοίδμοα ἴ0 ἴῃ νοῦ ἷδ δηὰ 
οοηϑίγαοιίίοη. ΟδιρθΕ]} ἰΓΟΪΥ οὔδεῦνεβ, {μαῖ, ἰὴ 16 ὙΑΥ͂ 1ΠδῪ δΓδ 
ΡΟΤΩΙΊΟΗΪΥ γεηδιεά, ᾿ΠΕΥ οσοἠϊδίη ἃ ἀΐτεοῖ σοηἰΓ  σἰἰΟὮ ἴο νυ αὶ ΟἿ 
[τὰ 88γ8, ἢ. 8, 14,19, ΝΟΥ ἰδ ἴἰ ϑυ βὲοϊεπῖ Βαϊ δοέδ αν δα {γιίδ 
ἦη ἀἰθδγθηϊ βθῆδβθϑ, δἴποθ {Π|686 ἀ εγεηϊ βεωβθϑ ἀ0 ποΐ δρρϑϑγ ἔγσσωη 
ἢ σοηΐεχῖ. ΝΩΑ͂Υ͂, ἰὴ εβξεεῖ, 6 οοηίϊγαάϊοίὁ ἰΠδτὰ ἢ {{Ἰ6 δαπια Ὀγοδῖδ, 
Ἰηδϑηιυοῖ 38 δα [6116 [6 ρεορῖα (δὲ ὑπ Ὺ Κῶν ποῖ [πὶ ἡ νῃο βεηΐ 
μη. Ἡ εη ἴΠοῪ δαί, ἤθε κποιο ὠΐόποε ἐλιὲδ πκαπ ἰδ, [ἢ 6 ϑ8η8 {πίη 
νν»Ά8 ΟΥἹ ΔΘ ΠΕΥ τηθδηῖϊ 83 θη {ΠΟΥ͂ δαϊ, οὗ. 6, 44. [ε-ποὲ ἐδὶς «0͵«ϑωε, 
ἐμ δοὸπ οὗ «“οεορὴ, ωἦοβε αίλετ απὰ πιοίδεγῦ το κηοῖ ὃ ΝΟΥ͂ οΟὐΓ 
Ἰογὰ 1618 ΠΟΙᾺ μἱδίηγ {Πᾶῖ {ΠΕ Ὺ ἀὸ ποῖ Κῆονν ἢΐθ ἔλῖ Πογ, δηά οοη- 
ΒΕ] ΘΠ οδπηοΐ ἴ6}} τ θησα ((Παΐ 18 οὐἨ ννῆαϊ μᾶγεηϊαρθ) 86 18.᾿" 
Ι“οαηδοὶῖ οτἶζ ἴο ποτίοε δῇ ἰηϑίγιιοῖδνα γοηδικ οὗ [ληρθ, Ὠδίηεϊν, 
{παῖ δυο δὴ ᾿πίογ ραν Β6 36 48 158 ἢΔ9 ἔγαεχῃδηῖὶγ, ἰ6. (16 δεγὶρ- 
ἴωγον, ἴῃς ἔοτος οὗ ἃ ποζαϊΐνε οθθ. Ηδ ἴδξεβ ἴΠ0 καὶ [ὉΓ ἰέα" ; ἂδ 
ἴῃ Μαΐκ 10, 96. Αοἰ9 25, 8. Ῥογίχειρθ, Ὠονγενον, ἰῆς οοηβίτιοιίοην 
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:- 28. καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα. Τ]α καὶ 18. Ὀγ΄ 
ῬΛΔΏΥ. ρσοοά σοπιημοηίδίουβ σοηάογοά αἕ, αἀέφιε, ἴοτ 
καὶτοι.. Κυϊποοῖ, Πονθνογ, {π|ηΚ8 τ τοἀυππάδηίς. [ 
ψου α γοπάθγ, ν ἢ Μαγκίδηά, απά ψεί. ᾿Απ᾽ ἑμαυτοῦ, 
οΥ πῖιψ οἱἵῦὐπ αμέῤογὶέν. Ματκίαμὰ- σοπραγοβ οὔγ 
λάϊοιῃ “ οὗὨἁ ΤΥ οὐ μοδά." ᾿Αλλ᾽ ἐστὶν ἀληθινὸς ὁ πέμ.- 
Ψας με. Ῥιβοδίογ, ΒοΖζα, Οτοίϊυ8, (οσςσουβ, δπά 
Ταῖαρο, ν 61} τοηάογοα ἀλήθινος ὈῪ σϑγασ, ἴῃ ΜΠςἢ 
56η86, ἃ8 [,Δπη|ρ6 [6118 08, 1 15. 08 }}Υ ἰά Και, ἤθη 
Ρυϊ Δ08ο οὶ ; 88 ἰπ Αρος. 8, 7. 7. 1, 14. 19,11. 
Απά 80 ρεγροίιδιυ ἴῃ ἴΠ6 δορί. ΤἬΘΓΘ 18 (8875 Οδιηρ- 
Ὀ6}1) χοῆθγα!ν ορϑογνοά 1 (6 Νενν Ταβίδμπηθηξ, ἃ 
ἀἰβαποιίοη Ὀοίνοοη ἀληθὴς δΔηἀ ἀληθινὸς, ψὨδὴ ΔρΡΡ] 6 
ἴο ΡΘΓΒΟΠΒ ; {6 [ὈΓΠΊοΥ ΔΏΒΘΙΒ ἴο (ἢ 1,Δἰ1ῃ νεγαῖ, 
{Π6 Ἰαΐίογ υϑγμδ; [Π6 ΟὯδ πηθδη8 οὐδεγυαπέ ὁ, ἐγκέλ, 
1Π6 οἴ ρσοπεῖπο. ΤΠ νψογὰβ ἃγθ, {(ῃογοίοσο, 
τῃουρῆς Ὀγ Οτοίυ8, οί ἱπηργοΟ Δ ΌΪΥ, ἴο βυρσρεϑί παῖ 
1Π6 φεημὲπο ζαέδεν οἵ 6505, ἀληθινὸς αὐτοῦ πατὴρ, νγᾺ8 
Ηε νο βθηΐ ἢϊηι ; τῃ6 οἴδογ, ψίοῖι {ΠΟΥ Κηθνν, νγἃ8 
ΟἾΪΥ νομιϑόμενος, δι ρροδει ἴο Ὀ6 ἢ!5 Δίῃογ. 
Ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. ΟΟμΡᾶΓΘ ἃ 5:1 1΄ Ῥα55αρῈ ἴῃ 

8, 19, ἃ ὅ8. [η ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἶμι {1Π6Γ6 18 8ΔΠ. 4[}π|5105 
(ο {Πς πόθεν, Δηα εἰμι 18 ἴογ ἤμην. (οιηρᾶτζε 1, 9 ὃι 18. 
ϑοῖη6 ἴακα εἷμὶ ἔογ εἶμι, 7 οοπιδ : Ὀυϊ [ἢ}15 866 18 ποῖ 
ΔρΡΓΘΘΑΌΪΈ ἴο {ἢ 6 μδὲδ ἰοφμεπαάϊ οὔ 1Π6 Νὸν Ταϑίδ- 
ταθηΐ ; δηᾶ ἴῃ δος ἀοθβ ποῖ Δὴν ψ ἬΏΘΓΟ ΟΟσΕ {Π|6Γ6 : 
ἔογ, τῃουρῇ ἴῃ Φομη 7, 82 ἃ 86. βοπθ ἢᾶνα σοῃ]θο- 
{ιγοά εἶμι, 17 σοηιθ, γοῖ {Π18 15 ποῖ σουπίοηδησρα ὈῪ 
{{|ὸ Ὀδδὲ οὔ! ]ς8, ἀηι, ᾿Ἰπα 664, 15 ἀδνοϊα οἵὗἉ δυϊῃογίγ. 

80. ἐβήτουν αὐτὸν πιάσαι, βοιισῇί ἴο Ἀρργα θη ἢϊπι. 
᾿Ποάξω 15 8Δη οἰάὰ Ποτῖο ἔογηι σορῃμαῖθ ψιτῇ πιέϑω, ἀπά 
51 σ}1Ώ{68 ῬΓΟΡΘΙΙΥ ἰο 56ῖ 20οἐ ὑροη, (ἔτοπι πέδα ἐδ 
οὐδ) ἰο ργϑο5 ὑροη δηγ ἰπίηρ. [9Ἃη {π6 ΑἸδχαηάγίδη 
αἰδϊοοῖ, μονανοσ, ἢ ψγὰ8 ιι564 οὗἁ ἰαγίηρ {ηΠ6 λαμπά 
ὌΡΟΠ, δηἀ ργαϑβϑίηρ 8ΔηΥ 1ῃτηρ; δηά, ἔγοπι {Π|π Δα]ιποῖ, 
ἀθηοῖρα ἴο ἐαν Ποΐα Νὴ 861ΖΕ, ἰδἴκ6, οαίςἢ, Δηά 15 υβ6α 

8Γὰ ἢοΐ (υἱἴ6 ΡΑΓΆ]]6]. 1 8πὶ ἰῃοἸ πθ ἴο δϑϑεηΐ ἴω Ναγκδηδ, τῆ οὸ 
ἀταηδίαϊεϑ δηὰ μβαγαμῆγαϑθοθ ἴἢυ5. “8 887 ψ6 ἀποὺ δοίδμ πιε απ 
αοἤειοο ἰ αηὶ; ἀπὰ ψεί 1 αϊὰ ποὲ εοπιε οΓ" τεγεεί; ὑμὲ ἣς υἱο ξεπὶ πιε 
ἂὲιην ἰγὰς Ῥαίϊδετ, απὰ πηι ὙΒ ἀο ποὲ. κηοιο, ὑμὲ 1 ἄποῖο ἠΐαη, διε. 
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δοιἢ οΥὗἉ ἀρργθῃοπάϊηρ πιόη, (858 ἤδγα διά ἴῃ 82 ὃς 44. 
8, 20. 16. 89. 11, 57. Αεἰς 12, 4. 2 (οντ. 11, 84.) 
ὉΓ σαέολιίηρ απὶπιαῖΐδ, Ὀϊτά5, 568, ὅς. ὅδ6α Φοῆῃ 21, 
4. Αρος. 19, 90. (ἰΔηϊίο. 2, 15. Φοῃῃ 10, 15. ΤΠ15 
8 σοπῆγπμοα Ὀγ {Π6 [Ὁ] ονὶηρσ ψογάϑ8, καὶ οὐδεὶς ἐπέβα- 
λεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα. 1 τηυδὲ ἔγΓΓΠ6Γ Ὄὔβογνα, (Πα 
ἴῃ ἃ σογγρί ραββᾶρο οἵ 10 (488. 40, Εἰ. πίεσας ἢ88 
Ὀδοη νγν6}} Ὀαβίοννοα Ὀγ Ε δἰ τηϑγ [ὉΓ ποίησας. 1 5ῃοι 4, 
ἤΟΨΘνΟΣ, ρῥτγοίοσ πίασας. δ66 Ῥογίιι5᾽ Ισῃϊς δηὰ ΤΠ ογὶς 
Τ,χισοηβ, ΨῇῃοΟ 18, ΒΟ ΘΓ, ηὐ{6 πη]βία Καη 1 ἀογίν!ηρ; 
116 Πἰλ]ΠΊΙ|4ηῃ ρὲρἐΐαγο δῃὰ ἴπ6 1οησοραγάϊς ρέαγο ἴγοτη 
πιάδω.ς [Ιΐ αν] ΘΠ σοηθ8 οὶ (6 ἴον [,δίΐη 
»ίέαγο, ψ ϊο ἢ τόρ γΥ βἰρηϊῆθβ ἐο ρέμοϊκ Παῖγα, υϑοὰ 
Ὀγ Αἰημηΐδηι8 ἔογ {{|| (Δ 58108] ουρίέαγε, ἔγοτη ψ ἤθησα 
16 [Ιαἰᾶπ 6»ρίέαγο ἀῃὰ οὖν δ5ροῖϊΐ. ΤὭδγα 18 {ππ|6 
ἀοιδί θὰ. οὐγ ψογὰ ργε88 16 ἀδγινϑα ἔγοιη {Π6 838Π|6 
οτἱρίη νι ἢ πιάϑω. νι. οἢ 

80. κἡὶ ὥρα αὐτοῦ. Τα ψοτὰ ὥρα πογὰ (48 ἰῃ 8, 20) ὁ 
ἀδποίεβ ἃ σογίδίη δηὰ ἀβθβηϊΐα 6 (οη ψὨΙΟἢ βιρηὶ- 
σδίίοη 866 αδίδκ. Αἀν. Μίβςο. ροβίῃ. Ο,, Φ6. ῥ. 718.) 
1. ὃ. 1Π6 {{π|δ ἀοδίϊποα ῸΓ 18 Ῥᾶβδῖίοῃ δηὰ ἀρδίῇῃ. 
{Κυίη.) ᾿ 

81. ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν, δοϊϊουοα οχ πηι. ΑἸΓΒΟΙΙΡἢ 
ουν [ογἀ8 οηάθανοι 8 ἴο σοηνίπος {Π6 ῥσχίποῖραὶ 
ῬΘΙΒΟΉ8 ΘΓ ἔτυίγαίοα, γεῖ [ΠΕ ΨΕΓΘ ΠΊΟΓΘ 8106 688- 
[Ὁ] ἢ τΠ6 σοπιπιοη ρθορῖίθ, ΨΠοΟ, 1 18 βαϊ] 4, ““ δθ6- 
Ιονρά οἡ ἰπ.." Τὸ νῆα {παῖ Ὀ6]16} διηοιιηϊθά, σδῃ- 
ποῖ Ὀ6 ἀοογ!ηρά. -δοῖηθ σοηπηδηίδίοῦβ {48 ἢ ΟβΘῃ,. 
δηα Κυϊΐπο6}) ἐπ 1πη]ς {Π4ι [Π6γ ἀοσουηῖοα Κ6ϑ118 ἃ8 ἃ ρῥγο" 
ῬΠεί, Ὀπῖ ποΐ ἃ8 {Π6 Μοβϑῖδῆ. ὙΤΠ6ΙΓ ψογάδβ, “ ἡ θῇ 
(Π6 Μεοβϑιδῇ σοπλϑῖι, ψ1}} ἢ6 ἀο ΙΏΟΓΘ ΤΪγδς]65," ὅς. 
1ΏΡΪΥ δἱ ᾿ἰϑαβδί ἠουρί. ΤΉΘΥ 866π), Πονανοσ, ἰο ἢανὰ 
Ὀδ6θη ἱπο]]η64 ἴο Ὀ6]Ιανα 1ἢ ἢ18 Μοβϑ ῃ8Π!ρ, ἔγοπι [Π6 
τηθητοη οὗ Π5 γιγασίοα, διὰ νι {86 πβιι8] τη 5- 
7Τυάριηδηΐ οὔ {Π6 σοπιπιοη ΡΘΟρ]ο, Ποὺ δἄνογὶ ΒΟΙ]Υ 
ἰο 6 πιγαοίο5 ἀϊδρίαγοά, οί ἴο [ἢ6 ἀοοέγίπος τοὸ- 
νραϊοά, δηὰ {6 ]γΓ Ψ ΓῪ ΟΡ ΠΙΟἢ νγᾶ8 ΘΧΡΓΘββΘα ΟἿΪΥ ἰη 
ΡῬτγιναία δηὰ ΠΕ. αν (γογγυξ.) ἴον ἔραν οἵ. (᾿ς 

᾿Βυϊετβ. Ὑπογείογο ἴΠοῖγ δι ἢ, ν᾿ παΐονογ 1 τηῖρσῃς Β6, 
ὑν85 ὈυΓ ἴδεῦ]ϊθ. ““ Τπουρῃ [ΠΟΥ δοίϊεῃθα (βαγε 
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ἘαιὨγτηΣ}5), γοῖ ἐποὶγ ΒΒ] 16 νᾶ8 ποὲ βουηά «δηπ ὅτε, 
Ῥυΐ 4 νοῦν ἀιιδῖριι8 οῃ6, δποἢ 88 τῇς 06 Ἔχρεοίοι 
τοι ἐῃς ἰονηγ. οὗ (ἢ6 γυΐρατ. (Οὐ ν τῇδ ὑηάογ- 
ἰδ ΠΡῚῚ ψΟΡά8 48 βροίκθρῃ ἢυροίπεοιςδ! νυ .:. 4. ἃ. 
ε’ Βυρροδίπρ ἴπαὶ δηοίμον Ομ γίδε δ!8}} σοῖηθ, 85 οἂξ 
Ηἰαῖι Ῥυίθδίβ.: ἐ6}1 8, Ψ1}}} τας Οδτίϑι τ Πποπὶ ὙΠῸῪ 
Βηρηΐοη, θῇ Πα σοιης8. 40 πλοῖα πίγθοΐθβ (ῃΔ {Π|8 
τη δῖ} ἀοηθ 2 ΒΥ 0 τηθ8η8, (Ευκῃγαην.) 

82, οἱ Φαρισαῖοι. ΒγῪ Ῥῥαγίδοθς δῖα τηϑδῃΐς ἰΐοδα 
Ἀυ θτα οὐ (η)6 δὟαῃῃθάγιη ψἤο ψοι οὔ 6 ῬΠαγιβαῖς αὶ 
δοςῖ, βη4 ν ῆο 6 Γ6 [ὯὉ τηογα Ποβει!θ ἐο 6608 [ἤδη (ἢ6 
βϑαάάυορο3, γῆ, 88 (ΠΟΥ ἬΘΓΟ ο8Γ61685 οἵ (Π6 ρρριυΐασ 
ξανουζ, 80 {ΠΟῪ 611 1685 16] οϑΚ αἱ Ψφβυ 8 ̓πεγαδϑίης 
ἀπῆυσηοθ ὙΠ 1Π6 τυ 16. ὙΠ ψογάβ οἱ Φαρι- 
σαῖοι καὶ οἱ ᾿Αρχιερεῖς φομίβιη ἃ ΠΘΙΙΡΗΓἃ515 ἴον ἐλδ 
ϑαηπλσάνίηι, 384. γραμματεῖς καὶ ᾿Αρχιερεῖς 'ἰη Μᾳῖί, 9, ὅ. 
Ψ ΏΘΓΘ 866 (ἢ6 ηοίΐθΘ. Τῆα ὑπη, “ 86 (ῃφὶγ. οἴὔοθγῷ 
ΟΥ̓ δείρϑδηίβ, σχῇ (ἀβ 'ψὸ ἤηὰ ἴτοπὶ. ἢ δὲ ΓΟ] οννγ8) αἰ 
ποῖ ΓΈ Γῃ ἰο γοροσγί (ἢθ1Ὁ δυσοθβ5 {Π}| (ἢ6 ηθχί ἀδγ. 

83. εἶπεν οὖν αὐτοῖς. Τἤογα δ8 Ὠδθῃ βοῖῃβ αἰδ- 
ΘΗΒΒΙΩη, 88 ἴο 16 Ροδιθοῃβ ᾿πϑοϑδηΐς ὈΥ αὐτοῖν. Μοεί 
σοπιπηθηϊδίογβ σοίοσ {Π6πὶ ἴο {Π6 ὑπηρεταὶ, οἤοονδ. 
δο ΥμΌγ, [Ἀπηρό, ΘθοάάτἠψΡ, 8π4 Μ|ςδαο 18. Βυΐῖ 
8[ νρτ. 856. τ1ὴ6 δαηθθαάγι δῦ ᾿πἰγοάυςεα βροδκίηρ, 
Δη4 (48 Μαγκίβῃα δηὰ Οδιρθε!! οὔβογνθ) σοπείἀθσίην 
1Π6 Βοορα οὗ {Ππ6 ράϑβδμε, 1 ψου]ά Ὀς ἐπηργοροσ, βίης 
ἀὴρ ἀἰβαοῦχβο, μη υϑὲ ἢάνο θθθη. ἠϊγοσίοα ποὲ ἴο {Πρ 
οἰῆοοτβ οὗ [π6 ἘΠ δγιθθθδ, Ὀαΐϊ ἴο (ἢ6 ρρορία δ. ἰᾶι[θ. 
Τῆς νογά, ἤονανοσ, 18 ποῖ ἰουπά ἴῃ {π6 Ὀεβί ΜΆ5. 
84 Ν ΘΙΒΙΟΙ5 ; 8η4, οἡ ἴπ6 διιιιοῦν οὗ Μαικιδηά, 
Θάμαρ 6}}, οβοημι, δηα ζυ ποεῖ, 88 φεη οχρυηρεὰ 
Ὀγ Μειίῆρι, (ὐνιοβρθαοῖ, δῃὰ Ναΐοσ. Ὑδὶ 11 (β ἀο- 
ἐδ 484 ὕγ {6 φυϊποπιν οὗ Ευυ γα 5, ψο, ἐπρυρΒ 
Β6 τοίογβ 1 ἰο (6 ὄχλος (πη πα .6,} πχοβί ᾿ὨρΘΠΙΟΙΒΙΥῪ 
ΞΏΡΡΟΒΘΒ 1, Ιρνα! θα ἀραϊηδί {ἰοβθ πὸ Πβὰ βθηϊ {Π|Ὸ 
οἴπορις, [{ τ8 ψογῇ ὑα τοί πθά, 1 βῃου!ά ργεξεῦ 
1815 τηοάς οὗ ᾿πέοτῃγθίδίίαη. Κιήμοεὶ ἐπίῃ ΚΒ εἴας 
ψοΓ. 83. ὃς 84- σρηϊαΐη {ἰπ Ἰταρτηθηΐ οἵ ἃ ἰοβκ ἀ᾿Ἰβεοιιγβ 
μα Ἀγ .ζ6φ6μ9 4δη (6 ἀὰγ ἐο!]οννπρ, ἰῃ ν ἰρ 6 πέρι 
Δι. Πὶ8., ΒρΦΑΟΥ ἀδθρϑτγίμεθ ἔτγομι: {Π18. ἴθ, ΒΠῊ Βῆρ 
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᾿ἔπας Π6 ἱξ ποῖ ᾿ἱχῃογϑῃς οἵ {6 τὶ όϊκοά ἀόϑᾳἢ5 οὗ ἰς 
ΘΠ6Π|165. Βυΐ {πὶβ πιοάα οἵὗἉὨ ᾿πέθγργθίδι!ο ΒΘΘΙΏΒ 
Ὠγροιμοίῖςα! βηὰ ργοοδγίουβ. ΤΠ εἶμι απα ὑπάγω 
μανθ {Π6 ἔογοβ οἵ διίαγοϑ, τ οἢ 15 504] ἰἢ γοίρυθησθ 
[ο δοί᾿οηϑ᾽ ΒΟο0οὴ ἰο Βαρρθῆ. Τῆς ὑπάγω ἰΒ ΟὨ6 ΒΙΠΟΠΩ 
1π6 πυπιθγοι8 ΘΚ δι ρ165 οἵ δφωρλοηιίδπις δι ρ] ογοα ἰῃ 

βαἰκίῃρ οὗὁἨ ἀοδίῃ ; ψῃϊοῦ 15. Ηἰϊυβίγαϊοα ἔγοσς 16 
Οἰεοίοαί ΨΓΙΌΘΓΘ ὉῚ Πδρἢεὶ, ΕἸ8ηδγ, Οδίδκογ, [3 }0Ρ6, 
δηὰ οἴμεῦθ. 80 κἴ6 Ηεῦ. ἽΣΤΙ ἴῃ 905 23, 11.1 ΚΙηρβ 
11, 9. 5. 89, 14. ᾿ ΤᾺ 

ο΄ ϑάς ϑητήσετέ με, καὶ οὐχ ἐὑρήσετε. (ΟἸὐτηηλοπίδίοῦβ 
ΒΓΘ ποὺ 4116 ἀργορα οὔ 1Π6 Β6ορ6 οὗ 1815 βθηΐθησθ. 
ἽῬΜαϊάομδί δὰ σοί (εἴα {π6 δηοϊθηξ σοπηπιδῃ» 
ἰρμύονβ Τδοάοταβ δηὰ Ἠδγδοϊθοη) {π|ηκ ἐδδὲ. ἴῃ 6 
ψογάβ 416 ποῖ ἴο 6 τηὐἀτβϑίοοα 1ἢ 841}ὴ υηΐανουγαῦ θ 
Β6η86; 181, ὈδοδιΒ6 810}11|4 Ὁ ρἢ ΓΑΒ68 ἀδείρηδία ποϊῃίηρ; 
τόσα (Π88.“ τἴπῸ σοαϑιης (0 80146 σῃ ἐπα δαγί, ἴο θ8 
δὐδαηί ἔγουῃ 11. Ῥδ.10, 1ὅ. 87, 18. 15. 41,12. (ἰδηξ. 
8, 2.) θαϊγ, Ῥδοδιβα «6588 δα άγουβθα 1}18 ἴο 16 
σορά δῃὰ δ ῥγομϊβουουςὶγ. ((οπιρδγα 18, 88.) 
1 5 ϑυγρτγιβιηρ {παι {Π686 ᾿ἰδαγηθιὶ ρμογβοηβ οου 
᾿δνα φῃξογίδϊ πὰ 80} ἃ ΔΠΟΥ ; βίησα .68ι15, ᾿η 8,2]. 
80 ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ ΕΧΡ] δ᾽ 8 [15 ονη ψογάβ, ψ ῇφπ ἢ δᾶγξ, 
“1 δὴ ροίηρ, δπ4 γ8 3}|,4}} 86 εἰς πη6, δηἃ γ6 8,8}} ἀ16 
ἴῃ ἐἢ|}5 γΟΙΓ 81ὴ : [10Γ ΨΏργα 1 δὴγ ρΌΙΠΡ γὰ σδηποῖ 
ςοιη6." Νον ἰθγθ 1ἴ 18 ρμἰδίῃ δὲ 186 Ῥῇγαβοβ ποέ 
19 ῥέε -“ουπά διὰ ἔο ἀΐδ δα δῦ ΘΕ ἢ γ ρδγβὶ! εἶ. 
Αἀὰ ο 1{Π|85, 16 ψογάβ ἃγα δκϑῃ ἔγοιῃ Ῥγον. ζ, Ε1ι 
ἼΤΠΘΏ 5ἢ,4}}. {ΠΟῪ σ8]1] τηὴθ, δηα 1 ν}}] ποῖ βῆφιψεσ ; 
{ΠΟΥ 58.}4}} 566 κΚ πιὸ ἀπ ρθη γ, βηα 5118}} ποὲ ἢπὰ 
το Ὁ ψηϊοἢ {Πγϑδίθηϊηρ Ὧδ88 ἃ τοξδτθησα 10 1ῆοβο 
ΝΠ ΔΘ αὖ νογ. 11. δ1᾽6 8814 ἔο. ἰδ ὺ 8πᾶγεϑ ἴον (ἢ 8 ἱπῆον 
σρῃί. ΏΘΓΘ ΓΘ 5: ΠΠΪΔΓ 8εη(πηδῃῖβ το δ ἰουηά ᾿ἢ 
Αἴποβ 8, 1. Ρβ. 18, 42. Ηοϑ. 2, 7. 8.5. ὙΤδι οὗ 
(89 ἈΓρυπηθηῖβ οὗ Ἵ πεοάογιιβ, ὅς. ψχῷ ΠΥ ΓΟΡΙΥ. ἴο 
ἀἐἔἂδινς ἤγϑι, ἐθδὶ (6 ᾿αββῆροβ. ργοθυσθῆ ὈΥ μὰς ἅΓῈ Ῥγ 
ΤΏΟΓΘ ΔΡβοβιίθ ; ἴο ἴῃς βϑσοῃή, {π2ΐ δί 18, 18. θϑὰς 
ρμιυνροδοίψ οὐηνβ ἴ1Π8 Ψψογα5, “"ὙΥ8 83}8}} ποίΐ ἢπά πιὸ Ὁ 
ΜΉϊοἢ σοπδιϊαϊθ ἰ86 ἐπσοδίθηιησ. Ετοῦι ἃ. σοῖπν 
Βδγιδου αἱ (ῃ6 ραβϑϑαρθβ 18 οἰθαῦν Ἄρρθᾶγς ἀοιϊα {86 
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Σεεκίηρ οἵ [8 Γογὰ 8 ἰο "6 αηἀογβίοοαῦ,. Νοῖ 88 ἴ 
1.6 568 νου] βοαῖς .68118 48 {Π6ῖὶγ Πρ Ὶ δίϊογ {86 
(ἀδεισγυςσίοη οὗ Ζ6γιβαϊ απ), (Δοσοτήϊημ το (Πγγϑοβίοηι, 
ΤΠΘορ νυ ]δοῖ, δηά ΕΓ ΠΥ πΊ1.8,) ΟΥ̓ 88 1 {ΠῸῪ 58ῃοι]ἀ 
μὲ Ὀγουρῶς ἰο γαρεπίδηος ὈΥ ἴΠ6 πιίγδο θβ ψογκοὰ ὈγῪ 
Αροϑ:|68, (ἀεσοτγαϊηρσ το Αὐυρσυϑίίη δΔηὰ Β646,) οΥ 88 τῇ 
1 ψϑύα ἱπάϊσδίθα τὶ (ἢ6 ψενν8 ψου]α ἴῃ νδΐη δῃ- 
ἄρανοιιγ ἰο 8661 “16δ8118 ἴογ (ἢ6 ρυγροβα οὗ ἠδβίγογίηρ; 
Ηΐπι, δέζοσ [18 γϑϑιγγαοίοη, (δοοογάϊηρ ἰο Βυρογίι8) 
Ὀυϊ θασαυβα πο ψνουϊὰ δοοῖκ τῃη6 .Μεβδιαἦ ἴῃ {ΠΣ 
ὉΥΏ ΨΔΑΥ, δοσογαίηρ ἴο (Ποῖγ οὐ σοποορίοηϑ; ΨὨΙΟἢ 
ἐπιρίϊος [6 βδίηθ 848 ἴο 566 Κ υέδμδ; 8ϊῃσθ Ὀ681:.168 ἢ)}1Π| 
ὯΟ οἶμον Μεβϑϑβιδῇ 88 ἴο Ὀ6 Ἔεχρθοϊθά. ΤῇοΥ ψνουϊὰ 
δεοἷς Ὠἰτη ὈΥ 8. βογτυίίην οὗ (6 (1π1685, ὈΥ ἃ νδίῃ δχ- 
Ροοίδίοη, δηἰπιδίίηρ ἱπθὰ ἴο Ὀ68Γ {ἢ6 υἱπιοϑί 6χ- 
τγϑι {168 οὗ [Π6 βίαρο, βίποα {ΠΥ βυρροξββα (ἢδί {116 
1θρ]6 88 ποΐ ἴο Ὀ6 ἀεδβίγογρα ἐδίοτε (86 Ζογά οὗ 
1λ6 ἐεπιρίε μομία οοπιθ, Δα ὈΥ [Ὁ] ον ηρ αἴτεον [Α]56 
ΟΠ τιδίβΌ Βυΐ ὈΥ 411} {π686 δἰζθιρίβ (μον νου] ποί 
ηα τ : ἠοΐ ἴῃ τοογα, Ὀοσαυβ6 [η6 νε1] οὗ Μοβ68 νν88 
Ὀροη (ποῖ Ποαγίδ: ἢοΐ ὈΥ συαὶπ οοηβάσησεο, β'πςα 
16 οουἑά ποῖ Θβοδρθ (ἢ ἀεϑίϊποα ἀαβιγιοίίοη ; οΐ 
ὈΥ βεοκίηρ αἷϊοσ ίαἰβϑα (ἢ  βῖ8, βίης 6 {Π6Ὺ ψου]Ἱὰ ὃς 
ἸΏ ΙΒΘΓΒΌΪΥ ἀδοοῖϊνεά Ὀγ τἤδ. ([μΔιρ6.) 
ΤΠ ἄῦονο 15 ΌΥῪ [Ὧγ {Π6 πηοϑὲ σοιηρίοία 8πη4 δοοῦ- 

Ταία νι 6 οὗ (ῃ6 56η868 οὗ (ἢε ραβδαρὸ; 1 Παά θεθῃ 
δεοΐογτα ργοροβϑοά Αὰ ΕἸδοῖι8, δηά 15 δαορίεἀ ὃὉγ Ηου- 
ΖΔ δηα Κυ!ηοαὶ. 

τς, 84, ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ιυλεγο 1 σλαϊἑ δὅ6.ἁ ΜδΏΥ ΟΥ1ο5, 
88 (δβδιῦοη, Ετγδϑη)ι8, δο 14, Βεηρεὶ, δομποοίίζαϑη, 
ΜιΙςοδ46115, σι οβῦδος, δηὰ ϑοθ!]θυβηοε, ψουἹὰ χγοδά 
εἶμι, 1 ξο. Απὰ 80 Νοῃπιβ δηὰ ΤΠθορ  Υ]ὰοῖ, ν᾿ μο 
τοίον ἰο 8, 91. 18, 89. ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, Μϊοἢ ἢον- 
δνογ (48 Κυϊηοασὶ οὔβογναβ, ΟΠΪΥ βῆονϑβ {παῖ {6811 υδοὰᾶ 
ἃ ἀἸἴδγοης νογά δἱ ἃ αἰ δγθηΐ {1π|θΘιύ ὙΠΘΥ οὔϑοτνα 
ίοο, ἐμὲ [Π6 ννοτά8 εἰμὶ δπὰ εἶμι, ΔΓ6 νὉΥῪ οἴδῃ οοῃ- 
Τουμάρα ὈγῪ {16 δοιῖθα8. Τἢϊ5, ποψανοῦ, ῬγΟνΘ8 
Ὡοίδιης.. Βαβι 68, 48 εἶμι 15 ΓΆΓΟΙγ υβ6α ὉῚ 1ῃ6 Ῥγοβα 
ψτιῖοσβ, (ἐπουρῇ 10 15 ἴγαψαθηΐ 1 (ἢ6 Ῥορίβ) 30 ἰξ 18 
ὭΘΝΟΣ ἰουῃὰ τη 1[Π6 δοΓγιρίαγοβ. Τἢ6 σομηπιοη ἰηϊογ- 
ΡΓοίδιϊοι ἴοο 15 σοηῇιτηθα ὈΥ πε ὅϑγγίδς δηὰ Ψυ]- 
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Ῥαία Ψειβίοηβ. Τὸ ἴυγη Ποτονογ ἰο {86 σοηϑίἀΔοται! σῇ 
ΟΥ̓ τΠ6 δοηπέηπεηί, Κυαΐϊηοοὶ δηά οἵμοῦβ γοραγά {Π6 
ὙΟΓ8 458 ΟἿΪΥ σΟὨ ΔΙ ΠΙΏρ; ἃ ΒΙΓΟΠΡΘΙ Αἰ τιηδίίοη {παΐ 
ὙΠῸ Ὺ ψου ]α τἤθη ὄχροοῖ [Π6 Μαοββϑίδῃ 1π νδίη : 4. ἀ, 
“ΜὮΘΓΘ 1 5|14}} ἰΠθὴ Ὀ6, γα σδηηοί σομηα,᾽" 1. 8. ἔο 
“7εἰοἢ πιε δαοκ. “ΓὮΪϊ5, Ποψανοσγ, 566 Π|8 8Δῃ 10 81{Π|0- 
Τὶϑοα Πτ! Δ }10η οὗ {Π6 8686, δῃηά ἃ ἀδσταάείίοη οὗ ἴῃ 6 
ΔΔΡΌΓΥ. [Ὃδϑβθηΐ ἴο 1,π|ρ6, ἰΠδι {ῃ6 ψογάβ8 δάνογί 
ἴο (Πθῖγ Ἔσο  πβῖ90η ἔγοπι ραγςϊραίηρ ἰῃ {πὲ σοἰοϑέϊαί 
ξίογν οὗ τῃεῖγ 1 ογά, ψῃϊοῖ πον ἢδὰ γοΐαβοα ἴο 
δοκπονίθαρα. Οὔβογνο, 6818 4068 ἢοΐ 880 ““γο αἰΐ ;" 
Πουρἢ ἀουθΉ1688 τ1Π6 ἴδ στγθαῖογ ραγῖ οὗ (ῃοβθ τομὴ 
᾿6 δά ἀγοββεά, ψουἹὰ βυβδγ {Π6 ρα ἢ] 8} πη6η8 ἀδογθοα 
Ἁραϊηδί {ἤθη [ῸΓ 1Π6 1 οὐϑίϊηαῖο Ἰηογοάυ  γ. ἘΝ εἰ- 
βἴ6 1 σοι ΡΓο8 ἃ Ὀοδυς Ὁ] ράβϑβαρα οὗ {6 ΑπίΠο!. 
τ. 8, 1,-19. (Ρ. 288. Εάϊε.  δβςῇδ].) τοῦτο τι (]. τοι) 
οἡμετέρης μνημήϊον, ἐσθλὲ Σαβῖνε, ἁ λίθος ἁ μικρὰ τῆς 
μεγάλης Φιλίης" ἀιεὶ ϑητήσω σε" σὺ, δ' εἰ θέμις, ἐν φθιμέ. 
ψοῖσι τοῦ λήθης ἐπ᾽ ἐμοὶ μὴ τι πίης πόματος. ᾿" 
" 85, εἶπον οὖν --- εὑρήσομεν αὐτόν. ΑἸπγοβί 41} σοπ)- 
τηθηΐδίογβ {πη Κ ἰΠδὲ ἤδγα δρϑιη {Π|6 786 :}}85 τηϊβυη 48 γ- 
βϑιοοά (ἢ γΙ5[᾽5 νογάβ, ἀηὰ ἴοοκ (δδπ ΟὨΪΥ οὗ ἃ 'σοτ- 
Ῥογϑαὶ σγϑιηοναὶ, σῇ ϊοἢ ΠΕ δΌΡΡοβοϑά πῃηιβδί δ ἴὸ 
80Π16 ΥνΘΙῪ ΓαΠΟΐ6 σοιηἴγν. Κυϊηοε], ποννανοσ, {ΠῚ Κ8 
Πα ΤΠῸῪ δα υπάογβίοοά {πδ ρυτγροτί οὗ 18 ψογάβ : 
θυ 1η ἀσγϑιοη ρογνογίθα {Π61Γ τηθδηϊηρ. δ66 8, 9] 
δηκὶ 22, [τ 15, ἢοννανὸγ, οὗ πλοῦ ᾿τηρογίδποθ ἴο σοῆ- 
866. {1π6 σοπίγονογίθα ψογα8 διασπορὰν τῶν ᾿Ελλήνων, 
Ὅν ψθ]οἢ βοιηθ σοιηπιθηϊδίοῦβ ππάἀογβίδηα {6 (18- 
οεγβεὰ αγθοκ8, 1: 6. Οϑηι 68. δεαὲ ΕΠ γιηυ5, 
αϑι8, δηἀ Ἰοδάτιἄρο. Βαΐ, 88 Κυΐϊηοθὶ ἐγ γ 

Οὔβογνοϑ, ΠΟ ροοα Γράβϑοη οδη Ὀ6 858] ρη 6 ΨΥ ΠΔ[ΙΟῊ 8 
δ οι ἃ Ὀ6 σα] 64 αἱδρογϑοά, ᾿ἶνο ἸΠ Δ Ὁ {Π61Ὁ Ὠδίνα 
'ΔηἦΓΟΡΟΓ ΠΟ ΓΥ. δολ!ρον, Πἰρμείοοῖ, Ηδπιπιοηά, 
᾿Ἡδυμδηη, ϑϑη]θογ, δηά οἰμοιβ, υπάἀογϑίδηά Ὀγ Ἐλ- 
λήνες, [Π086 0 ἅγὸ οἰβεανῇθγα οδ᾽ δα ᾿'Ελληνισταὶ, 
Ἵ. 6, ἀιβρογβοὰ 26 ν8 δρεακὶησ Ογοοῖ. Βυῖ ἴο {δ15 
Κυϊποοὶ οὐ]εοίθ. [Πδὲ Ἔχοορί Φόῇη 12, 90. (ν ἤθσα 
Ποννανοῦ 866 [Π6 ποίθ,) Π0 ρᾶβϑᾶζα οδῇ Ὁ6 ρῥγοάδυσρᾷ 
ἴο Ρύονβ {παῖ ζεἦ8 βϑρθακίῃρ Οὔκ ἃ ςδιἝ βὶ 
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Ἑλλήνέες. Ναγν, {6 Ἕλληνες ὅγὸ ἴῃ {π6 δογιρίυγοι 
ΠΟΠΒΑΠΕΪΥ ορροβοά ἴο [Π6 ὦδεῖυδ. δὲ Αοίβ 14, 1. 
σοπιραγοα νι νϑῦ. ὅ. 18, 4. 10, 10. 20, 21. ἔσηι. 
1,16, 2, 9 δπὰ 10. 8, 9, ἅς. ἴηὴ ψῃϊοῖῆ Ρα5βαρθβ, (Π6 
ἴογηλ (αἰ σηδίθϑ 16 Ο᾽εηπέϊίες ἐπ ρεπογαί, :ο ο]}6(, 
Ὀοσδυϑα ΝΘΓῪ ΤΏΔΗΥ οἵὗἉ [ἢο0566 πδίϊοηβ υϑεα (6 Οτοοῖκ 
Ἰδηζυαρο. Ηρηςο, δαϊπηδβί9 ἀ6 Γηρα. Πε]ΐρη. Ρ. 
416. δηά {ἴοβα ψῆο (Ὁ]]ονν Ὠϊπι, ἃ5 [δρε, Καθ, 
1,αβηοσ, δηά οἴδογϑ, ἰακα διασπορὰ οΓ ἃ ῬΟΡρΏΪΑΥ 
ἰάϊοπι, ἀοηοίηρ {ἢ ρίαοο οὗ ἀἰδρενδίοπ, οὐ ἴῃ Γεσίοη 
οὔ δ6 Ομ 68. ΠΟΥ δϑϑίρῃ (ἢ 6 [ΟΠ] ΟἹ ηρ᾽ 56η56 ἴο 
{π6 ρΡαββαρθ. “ὙἍ}1} Πα ροὸ (ο {πΠ6 γερίοηῃ σῆοσγα {Π6 
ἀιβρογβοα 96νν8 01, δὰ ἰοδοὴ {πὸ σγεοῖα,» 1. 6. 
(6. Οοηἐϊίο5. 80 (δαγ85 [,λτῦρ6,}) 16 Ἐχργεβϑίοη οὗ 
δὲ. Ρρίοδσ, διασπορὰ Πόντου, ο. Απά 1η {{Π|5 Ορ᾿πίοη 
86 {Πϊηκκα ψα τὴυϑί δοαυΐθβοθ, ὑπ} 1ἴ σδ θ6 ρτονεά 
{δα {Ππ6 «ὐειῦδ ᾿Πογβοῖνοβ ἃσθ Δ ψἤογο ὃν σαέαοΐνα. 
815 οἰ οἱ Ογεοῖδ. Τη6 δυγγίδο ἴθο, ἔβνουγβθ (818 
ἱπἰογργοίδίοη, “ Νυπὶ δὰ Ἰοοὰ σ᾽ ηέἐπ ΔΌϊ τὰ 
θο," δος." Το [ἢ}18 μονενοῦ Κυΐηο6] γορ] 168, {Παἴ Οη 6 
ἤοαβ ποί ἐλμβ βθ6 ἢν (ΠδὺῪ βῃου αὰ πᾶν υϑοὰ [6 
Ῥίιγαθο διασπορὰ τῶν ᾿Ελλήνων. ΤἬΘς ροϊηΐ 18 ἀουῦιἢ!}, 
8η(, ἴῃ ταν, ἢοΐ νΟΓῪ ᾿προτγίδηϊ; Ῥυϊ 1 ἀ΄ῃ ᾿πο!πρὰ 
ἴο ἀσγοο ψ ἢ τοί. γ᾽ εἰϑίοίη, ποβοη. δηὰ Κυϊηοεϊ, 
{ΠῚ ψ6 8Γ6 ἴο πηἀογείδηα {Π6 εὔειυς [ΠΟ πΊβοῖν6 85 αἷ5- 
ΡῬοιβϑϑά βδιηοηρ [ἢ6 Οσοηι1|65, αοδίγαοϊ ῸΓ σοησγοίο ; 885 
1η 4, Μδος. 1, 927. 8 Ραγαὶ. οἰϊθά ὈὉγΥ δ᾽ εἰϑιίθοἰη. 80 
[6 ΗδὉ. ΓΙΤῚΣ (ἀδρογεοῖοη,) 15 υδοα 1η Ρε. 146, 2. οὗ 
116 ογοίρη ψ6ν8, Ὑ πϑίῃογ νοἱπ ΔΎ} } ΘΠ] στ δ ηρ,, οὗ 

ἈΤΟΤΩΔΥ ὃὲ ἀϑκεὰ (σοηίζίηυοθ ἴΠπ6 βαῖηθ ἰδατποὰ οριητηθηίαϊοῦ) 
ὩνπεῖΠ6ν ἢν ̓ Βλλήνες ἀ΄αῈ ἤεγο ἴο ὃς ιτἱηάἀογβιοοα ἴπα γε κ8 αἴοπό, οὗ 
(δε Ἠεδίδπεϑη9 φοημογαϊψ. ἘἙυγ “αὶ ἰ5 σεγίδϊη {πὶ [Π6 ἴση ᾿Ἑλλήνες ἰδ 
80 βεηογαὶ [παῖ ᾿ἰὲ τυ σοι) ΓΘ αἀπν Οεδηεθ. 80 ἴῃ Αοίς 14,1}. 
1ῃο886. ᾶἃγα οδ]]εὴ ᾿'Ἑλλήνες ΠΟ, δῖ ν. 8. ἀγὸ ἰοττηθδὰ ἔθνη. 868 8δ[80 
11, 4. 19, 10. 20, 921]. ἤυνπ). 1, 16. ΤΉ Ϊ8, ἱπάοοά, ἢ88 Ὀδθὴ δῦ πη- 
ἀκιιῖν ρτονεὰ ὃγ ϑυΐςογ; ΤΉΘΒ. οἡ {8 ννοτιὶ. ΤῸ πη ἰζ Ἀρρδασ ἴο θὲ 
ταυεἢ ἴδε Βαηι6 ἰὨϊηρ, Του ἢ 1ξ ΠΠΒΥ θθδπ} ΤΟΤΕ γεορϑοθ υἷε ἴο 500» 
Ροβα {πᾶῖ {86 2ονν8 ἃγε δροκεη οὗ νἱτουΐϊ πε αἴϊοη. ΕὯΣς ννμδῖ 
δοίη ᾿ὀδτηοα τηθη (ε}} υ8 οὗ α ἑωο-ζοἰα ἀϊδρεγβίοῃ οὗ ενν8, Βαῦγϊο- 
Ἡΐδὴ δηὰ δΜίδοεαοῃίϊδῃ, ϑεθη9 ἴο δὲ τἰϊεγὶν νοΐ οὐἁἨ [υνηδαίίοπ. 
(μμμρε.) ἜΝ ; 
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χροὶ] Βγ ψαγ, τυ], ἄς. 866 [ἢ6 Οοπηπιοηίαίοτε 
οὐ ζ841|68 4. 1. 1 Ρεί.1,1. Τδαῖ τ[Π6 906 ..718 ψοσθ δὲ 
ἐθαῖ {πὸ αἰδροτεοά ονοσ ἴπ6 ψγῇοϊο ψοσγὶ ἃ 18. χε]! 
Κπονη, Θβρϑοία ἢν ἔγοιῃ ῬΏ1]. Φυ4. 1028. 5. 1082. Α. 
909. Β. 7, 8, 838. ἼΠε86 (οὔβοινοβ Κυϊποαὶ,) 8.ὃ 
πιρπιἰοποά ΟΥ̓ ΨΥ οὗ οοπῖετηρί 2 ον {π6 εν οἔ 
Ῥαϊεϑίϊηθ, δη δϑρϑοΐδ!ν “ογυδβαΐθη,γ, δα ἀ ἴο 8 8 
Δἢ Ἰηθηϊ06 ΘΡΘΙΙΟΥΓΥ ΟνῈΓ ἴΠ ἰοτείρη. {ον 5, ΟΩΣ 
ἐπεῖν γϑϑιίάθησθ ἰπ (ἢ 6 δοέν ἰαηά, {Ππ6 δασγεά οΟἾΥ, δηὰ 
{ΠΘῚΓ ἸΏΟΓΘ δοσυγαῖο Κηον θα δὰ ἡ ροηὶ οὔβογν. 
Δηδε οὔέπο γῆδθϑ δῃη σογοηχοηΐοϑ οὗ {πΠ6 ἔν, ἰδαν 
εουϊά "6 δἰέδί βοα ὑπίο Ὀγ [86 ἔογηΊοΓγ. ᾿ 

87. ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλη τῆς ἑορτῆς, ἱ. θ. 
δη {{8 ἰαϑί, ἡ ἢ 18 ἢ πιοϑὲ βοίθπηπ ἀδὺ οὗ ἰδ 
ἔδαϑί. Τῇβ δοἰθθγαίίοη οὗ ἴθ Εδϑαϑι οὔ Ταθογηδοῖοθ 
οχίθηάοὰ ἴο δενεπ ἄδγ8 (866 [οντΐ, 29, 86.) υυΐ [86 
αἱρλἐδ ΔΥ αἰδοὸ ψ88, δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 ἀϊγϑοξίοη οὔ 
186 [ϑνν, δὴ Βοῖγ ἄγ. ῬΥΟΡΟΥΥ, ἢοφρονογ, {19 ἄδγ 
γ88 αἰβιπρι 5864 ἔτοτῃ (ἢ6 Εξαβὶ 1[36]7 (5666 Νοῆδη. 
8, 10. δΔηά 80 δυοσςε, ἴο!. 48,.1. “πὸ εἰσι ἀδν 18 
ἃ ἔδαϑί οἵ 1186.) ποῦ ἀἰά ἰΠ6 Ψενγϑ οὔ {815 οἱρδιι 
ὦδΥ ἀν 6}} 1η τθηΐ8. (866 [νῖῖ. 98, 42, 84.) (ἴοπ» 
ΤΏΘΗΪΥ, ἢονονθῦ, [86 αἰσίἢ 4190 γγὰ8 πα ροσο ἢ 
ἐῆο86 οὔἢ6 Εδαβέ ; 90 {δϑὲ 15 νγγχαϑ υδ8}8] ἴο τεραγὰ {πὸ 
Βραβϑὲ 8ἃ8 οχίοηάδηρ (ο οσήέ ἀδγ8. ὅο ὁ Μδζςο. 10,6. 
καὶ μετ᾽ εὐφροσύνης ἦγον ἡμέρας ὀκτὼ σκηνωμάτων τρόπον, 
μνημονεύοντες αἷς πρὸ μικροῦ τὴν τῶν σκηνῶν ἑορτὴν, 
ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ ἐν τοῖς σπηλαΐοις θηρίων τρόπον ἦσαν 
νεμόμενοι, «Φοβορὶ. Απεξ. 8,10. ἐφ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ ὡωρτὴν» 
ἄγοντας κι τ. Δ. δηά 4 [[{||6 αἰΐεσ, ἀνέενται δὲ ἀπὸ 
παντὰς ἔργου κατὰ τὴν ὀγδόην ἡμέραν --- καὶ ταῦτα μὲν 
Ἑβραίοις τὰς σκηνὰς πηγνῦσιν ἐπιτελεῖν ἐστὶ πάτριον.. 
Ηδρηςο, βοη6 σομημηθηξδίογβ, 88 Βυχίογ ὅγυη. 706. (. 
2]. Ἠοίδπα Αηΐϊ. ὅδεῦ. Ρ. 2. ρ. 8388, Ῥδυ]υθ, ἀπά 
οἰδογϑ, τοίδγγοά ἰο ἰη "5 Ε(ἰιγθρ, δπά Κοθομοσ᾽ 5 
Απαϊοοία, αν τπουρῆς, (πᾶς 1η6 ἐαδέ ἀδὺ ἢοτγα. 
ταθηϊτοηθά, τηυ8ὲ Ὀ6 υπαεοτγβίοοα 88 {Π6 δουεπέΐ ἀδγ οἵ 
(ἢς Ἐδαϑι. Οἰποῖβ πονονοῦ (ποτα τῖρἢ]ν,} 88. 
Τλρθκίοοις ἴῃ Ἰος. δυγοηῃβιι8 ἴῃ βίβλῳ καταλλαγῆς, 
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Ρ. 858, 564. Ὧπά ΙΚοηΐυ8 5 ἴῃ ἢἰ8 ἢγϑβι Πίββογε. ὁη {86 
ἐπι6 οὗ (γι 5 1,Α81 Ῥαββονογ, (ἢ. 8. ᾧ 1---8. τηδίη- 
ἰδίῃ τηδὲ 10 ννᾶ8 οἡ {π6 οἱρί ἢ ἀδΥ. ([μ3π|ρ6, Νοεββοῖί, 
Νίθιογοῦ, ὅζο.) [{ Π88, ποψθνογ, θη ᾿παμγοὰ ὁπ 
τοδαὲ ἀσοομπὲ {Π18 εἰρῃτἢ ἀδν, οὐ τνῆιοῖ Π6ΓΘ 885 
τηοϑί ΒΕ ΝΥ, γ)ὰ8 Γ4|16ἀ ἐΠ6 ἘΠῚ ἄαγ3 Νον, ἐδ 
ποπιδεν ΟΥ υἱοίίηιδ ἴο Ὀ6 οἴἴἶδγθα ῃΡ οἢ δδοῦ οὗ {8698 
άδγϑ, 11}. οί 4581|50 10 [ὈΓΠΊΙΏΡ' ΔΠῪ ῬΓΟΡΘΥ δϑιϊπηδίθ 
οὔ {πΠ6 βυῦ)]οοί. ἘῸΓ οὐ {Π6 ἔτγδί ἀδὺ οὗ [6 Εδαβέ οἵ 
ΤΆΡογηδοϊοβ, ἐλίγέοοη Ὀ.]]ος 8 τοῦ ἰο Ὀ6 βαογ δορί, 
οη {πα βοοοηά ἄδγ ἐισεΐνε, οὐ {πΠ6 τπϊγὰ δέουδη, δηὰ 
80 ΟΠ, ΌΥ 8 ἀϊπιϊπυϊίοη οὗὈ ομθ οἡ ϑδεΐ οὗ (πε γϑϑῖ οὗ 
{Ππ6᾿ ἀδγ8 ; 80 ἰμαὶ οὐ {Π| βανθῆςἢ ΟὨΪΥ δευεν Χ6ΓΟ ἴο 
Ρ6 οἴετοά, θυ. οα {πΠ6 οἰἢ ἢ ΟἿΪΥ οὔθ. ΤΠα βδ:6 
ἀἰνοσϑιυ ἴοο, οχίϑίθα ἴῃ (6 πυηϊθογ οὗ σὰπὶ8 δπὰ 
Ιατω 8. (866 Ν πηι. 20, 18---86.) ΟἸἤ ΕΓ οδι1868 πιυϑὶ 
ἰῃογοίογσα Ὀ6 δἀάιυςοά, ἰο δοσοιιηΐ ἴογ {6 εἰρθη, 
νεΐηρ “4116 σγεαξ, ἀῃια ΘΠ ΡΠ δια} ν ἰογπιθα ἐλ λοΐψ 
ἄαψ. Νον, {[}18 οἰρία! ἀᾶν ᾿νὰ8 [πΠ6 ἐαδέ οἵ 41} {6 
Ἐραβίβ οὔ πα ψΠο]α γοᾶσ. Ηρηςο, ΡΏ]ο 46 δερίβδη, 
οἱ [6815 οχίγ. ἰοψαγαβ {π6 εηἀ β88γ8: ἑστὰ δὲ ἡμέραις 
ὀγδόην ἐπισφραγίξεται, καλέσας ἐξόδιον αὐτὴν, οὐκ 
ἐκείνης, αἷς ἔοικε, μόνον τῆς ἑορτῆς, ἀλλὰ πασῶν τῶν 
ἐτησίων, ὅσας κατηριθμήσαμεν' τελευταῖα γὰρ ἐστι τοῦ 
ἐνιαυτοῦ, καὶ συμπέγασμα σταθερώτερον, καὶ ἀγιώτερον, 
τὰς ἀπὸ τῆς χώρας προσόδους εἰληφότων ἤδη, καὶ μήκετ᾽ 
Οδοιασμοῖς τῆς περὶ ἀφορίας πλαϑομένων καὶ δεδιότων. 
Βεϑ1468, οῃ (ἢ 8 ἤει Δηα οἰφ ἠέ ἀαγ οὗὨ [18 Εδαδεδῖ, 
ΔΒ ηΘησα ἔτοπι 4}1} ψοῦκ ψ88 δη]οϊηθά, Ὀοίῃ ἰο 
τλδϑίογϑ δηἀ βἷανθθ. δοο [νι 428, 89. Νυιηῦ. “29, 
12, Ὧἃη4 8ὅ. Ηδηςθ, 4530, 1{}18 αἰσ 1} ἀΔῪ τνὰ8 ὈῪ [86 
εν βίγίεὰ ΣῊ") ΔΓ, θθοδιιθα οὐ (πὶ ἄδΥ {Π6Υ 
δὐρϑίδίηρα ἔγοπι Ἔν σῪ δοζέ οὗ ψόγκ, 88 Οἡ ΔΏΥ δοίθηις 

᾿ 8Δηὰ Λοίν ἀᾶγ. [{ ν͵γὰ8 150 οδ]ϑὰ ΓΤ ΤΩ, ἐδα 
ἀεἰὶρ ἠέ οὔ ἐδε Ἐδαςδέ, β'πς 6 οὐ [ἢ8 ἀδγ ἔδυ σοιηρ!οἰθα 
(6 γοδάϊηρ οὔ {πὸ [νν, ψ ]οἢ οα ἴΠ6 ποχί δαῦθδιῃ 

ἘΞ ΙΚοηΐυϑ 88 δῆδνῃ, Ὁγ ζοοὰ αγρυπγεηῖθ, [παὶ (ἢ τοί δῃὰ εἰρῃ ἢ 
οὗ (Πϊ8 σκηνοπήνια, ΡΙΟΡΕΣΪΥ ΘΔ] 16α ἴῃ 6 ἔδαϑὶ ἀδγϑ8, ὑνεσα ἰῃ {πὸ Ηεοῦε. 
ἀξδηοτηἰηδίθα Ἐ3"2}} Ἐ9 Ὁ". 
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ΔΕ (Δ Π6ἀὦ {16 ΓΝ ΓΘ,) ΠΟΥ δραΐη Ὀοβδη, 
δοῦλα αἶ8ο (6]1 υ8 [Πδὲ οἡ 186 εἰχῃςῃ ἀδΥ αἴοηπο ἰΠ ΘΓ 
ν85 ἃ ᾿ἰδδίίοη οὗ ναῖοσ, οὐ νι οἢ 6 584}} βοοῃ ἰσϑϑί. 
ΤΠο8ο, πονονογ, ΓΘ 1 848 στοδΐ 8} Θγσογ, ἃ8 ἴἢοβα ψ)ῇῆο0 
ςοηίδηά τπαΐ {ΠΠῸ σΕΓΘΙΊΟΩΥ οὗ ἀγανηρ δη ρου 
ουξ [ῃ6 ψδίθσ 88 ἡ 118 ἀδὺ 1ηἰοτιητε4. 'ΓΏΟΓα 
Ψ85 ἴ00 ἃ ΠΥ ΔοσοιΡΔηγηρ ἰδ οἰπιδίοη οὗ 1ὴ6 
ψαῖ6Γ, Τἢυ5, δυσοδῇ, (. 4. ᾧ 9. Ρ. 276. ΒΕ. Τοδυάᾷ 
ἀϊςοῖτ: ἰθδηῖ ὑπ Τορυπι οἴμηϊθυ5 οοἴο ἀΐοθυδ, οἷ 
᾿θδπίὶ ἀϊουηΐ : οἷανα τηδηιπι ἰπλτη. ἦ. 8. ἡψιππμα οἵ 
Ἰαοι16 οοἴο ἀϊ68: αποπιοάοἢ ἀοςοί, αυοά ἤοπιο΄ 
ἰδησίαγ δὰ ᾿γηηηυηι οἵ εἰ {18πΔ οἵ Ποπογθπι ἐϊοὲ 
ὉΪΕπνὶ Εδϑιϊ, απ δάμμοάϊπ δὰ σεφίοεγοβ ἀ168 Εδϑίὶ. 
Νον, 45 ἴοὸ ψιδὶ σοραγάβ (ἢ6 ἐξδαέξίοπε οὗ 186 ψαΐογ 

ἈΞ ΤΠ {εϑ([ν111ε8 οὗ (ἢ 8 ϑαογοὰ ἀδὺ ἃγὰ ἀδία!]δὰ αἱ ἰδγρο ἴῃ ἃ ἀϊ8- 
βεσίαϊ'οη οὗ εῃσυ Μδ)υ8, οὗἁἨ νῆϊοῖ [Δπὴρα [85 ρίνεη (ἢ [Ο]]οννῚ ρ» 
οχῖσγαοῖ. “ἍΤ ἰραιῖο πιδης Βοραῖ, Βδογι σοῖο γυρὶ τηλῖα 0 74πὶ ΟὈΪαῖο, 
ἐβαείηηυς δ᾽ δὰ ουϊίυπὶ εἰνίηιπλ ρογιεη(ΐα οχοϊρίοδηῖ, σαι 
ἀἰυπιη οὔ ἔδοῖδῃι Ἰ:δαιϊ οπαπι νοὶ ἱτηρεάϊεηιία ποηηΐ}, νοὶ αἰ οι το 
β8] ἴθ }θεηϊΔ. Ναῖῃ οἱ δά 85 γεβ ἀϊνίηεβ, οἰιἢ) οὐ]αιϊὶ οηϊΌυ.8 νοῖο 
Β0ΒΟΘΡίΪ8, ἑηϑι} || ογαηΐ, 40.859 ργδηάϊαπ), οἱ ἢος [,Ερ}5 δι ἀϊιη) ἰῃ.- 
ϑειεδαῖυγ. Ὑεδρογιϊ πὶ βδογὶ Ποία πι, αἴαι υἱτἶπηο ἰοςο ραυάΐιπ, 
ἴαπ| οὐ Παυδίαϑ ΔΌβο]υἴο βδογβοῖο τοδί υἱΐηο, ἐχ ἔυηία 5] δ, δαυδ5, 
δαογηδίυτα ἔν. εβογναθδηϊ ἰΐδηαυθθ ἰῃ δχίγεχτ αἰοὶ βραι τα 
Ἰε 1 τ|δ8 ΡΓΟΥΒὰ5 ᾿ηοχῃδυδίθ δ'ρδ, 48 ναΓὶἃ ΟΠΏΪΩΟ οἷ τγ0] 18 ἐγδηΐ. 
ΘῸ οχίζιιτι ὁπίηλ ἀΐεὶ ἔδϑιὶ δὰ δἰγίυτῃ τα] γατη ἀοοϑοοηδεοῦδηϊ, ἴτα- 
υυἱδυ ἰαδυ]δηυς Ἰοσυτ οἰευπημἀδθϑβηΐ, ἰΐα αἱ τ.0 16 Γ65 ἰῃ δυρολίον θη9, 
νἱτὶ ἰη ἰηογίογι δι οοηδιϊϊογὶ πὶ μοά δ. (ΜΙΦαοίὮ 11, 4.) Αὐτολ 1}}[ς 
νἱ ἰδ868 οδῃδἰδῦγα ἴῃ μαγίεῖθ ἀεθχα, ϑιρτα 41 εχ εοάδϑι χωβίδ!ϊο 
οοῃίεοίδ δτηϊηθδηϊ ϑἰγηριΐα αυδίιογ ; διὶ8 ἰο(ἀδῖλ δι Ὀ)θοῖδα ογδηΐ 
8081; ἰοἴάεπὶ αυοαια ϑδοαγάοίρϑ ψπινδηθθ, θογα εἰαιὶβ οοπδμίουΐ, 
Ἰδηθηΐοδ πιδηΐθυ8 οἱοὶ διηρι}}}35, αυατυπ [Πηϊο0}} δγάδηϊοβ α ἀδισί τἰδ 
ϑδοοσάοίζυμῃ ὈΓΣδΟςὶδ δίαϊο οἰηρο 8, (ϑυςςοδ, δ, 8) ρμαγαῦθηςγ, βἰη- 
8ι0}88 120. Ιοβοϑ σοιῃργεβοηάθη(,8, υηἀς Δα ἀϊοὶα δἰπηρυΐα ᾿αυογοηλ 
᾿ηιηαογὶ ροϊζεγδηΐ, τη ηἰσίεσίο ἀθέρα θαπίυγ. Ἐδοίυτῃ ἰΐδαιια ἢΐης 
εδῖ, υἱ ᾿Ἰγοπηογυπὶ πιὰ ἰτο ρθη ἀογοπη υπάϊηϊδαμθ, ἴμηο ΡῈ υὰηΐ- 
νεδ88 ἢ εγοϑοϊ γγλογυτῃ μ]αἴαα9, ἀἰϑρεγθεγιί. Αἀεγϑηϊ οἰΐδιῃ [,ονϊϊδ:, 
οὐἰ αγὶϑ, Ὡ8]115, σγ 0818, ναγϑαιιθ ἰηδί Γι πη 5 8118 ἱηδίγυοί, ἴῃ, 
φιυϊηάοοοαχ ργαάϊθιιϑ, ἀεβοθηϑυτη δὺ αἰτγίο 1βγ!ασυπι δὰ πλυϊ θοῦ. 
μιεθεπιθυθ, σοῃϑίϊυϊ!, διυιαν βϑί 08 8Β0η08, δἰερδη τ βδίτσοδαυ!θ οδῃ- 
{ἰςδ ἱπρϑηγνηδηΐεβ. Ῥιο δὰ ἢξες ἐχ ϑδοογάοιϊιπι πο γο ἴῃ ροτγί Ν!- 
εδηοσίδ, εχ 4υἃ δἰ τ} } ον δὰ τ] γα δἰ σι ἀδβοθηάοσὶ ᾿ἰοεδαῖ, οἴδ- 
ὑὈδηῖ τὰ ̓́]5 οδηθηΐεβ. Ροϑῖθα, υἱδὶ β'σρηυτα ἃ Ποππϑηληθ ἀδίυτῃ διϊ, 
Ὠῆατθθ Ῥαγοὶ ρδυδηϊυνῦ γόσθϑ, ἃς ἴαῦδ οἰδηρεῦδίων ἰδιηάϊΐι, ὑδ406 
ἄυμι δὰ ρυτγίδπηι δἰγὶὶ οΥἱεηϊαίθηη ἀσνοηζιπλ λϑδεῖ, Ὀδῆϊης ἤδοϊοβ 
Οὗ οτεθηῖε γθσϑὰ8 οσοϊἀδηΐοιι οἰ ρεθδηίωγ, δἴαιιθ δεαιιθη8 γεοϊ θαίυς 
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ἐρεῖ, ἰτὸ δον 9 ψέγο ἀσσπειοίῃε, ὁπ ἀΔοἢ στὸ ἀκν5 
οἵ 115. Εδαϑί, δὰ ἀπγπρ τΠ6 οἴἴοτγίηρ υρ΄ οὗ τῆξ 
τὰτπὶπρ 5 οὶ ῆςο, ἴο ἄγαν ἡ δῖον ἴγοπι {πὸ [ουπίδ!η οὗ 
Βιίοααι (το ἢ θυ ]6ἀ ἰογίῃ δὲ τῇς γοοῖβ οὔ Μουηὲ 
ζίου, 1Π6 ναῖεγ οὗ νῆῃϊοῖῦ νὰᾶϑ Θχσθο ἸΠρῚ Πππιριὰ 
δηὰ ἐοο] ἢν.) ἀπά τὸ μοι ἰἰ, ἡ πθη ἄγανρη, ὑροὴ {δ6 
δἰίαν. Τα Ργιοϑί δΠ16α 4 ροϊάδῃ ριϊσῆθγ στῇ νυ δῖοῦ 
ἔγουι {πε [ππηίδίη, Αἴἴεν μάνίηρ ἄσπα ν ἰοΪ,, τοι αγη Πρ 
ὃγ ἰῃε Υαίοσ αδῖο, (80 εαἰ]6ά, [ἴ 5ῃου ἃ βοοίη, ἔγοπε 
ν:9 ΝΟΓΥῪ ΘΟΙΓΘΙΏΟΏΥ, ) γεραϊγο ἴο {π6 411ὰγΓ ἢ δουης 
οἵ (τυπιροῖϑ δηἀ Πογηϑ, πα {Πφη, αἰτοῦ ἀἰβροϑιπρ, 1 
ὀσύεγ πὸ ποι θθγ8 οἵ (Π6 β8δογιῆςο, 6 Ρουγοά ψαῖδι 
τοϊχοὰ Ὑἱτἢ σἱπηθ ὑροῦ ἴΠῸ α]ἴαγ. ζυγιηρ {Π|8 Πθὰ- 
Ποῖ οπ᾽ οφδοἣ οὔπο Εραβί εἶδγ8, νγὰβ ϑπρ {π6 Οατοαΐ 
ΗΔ116] (1. 6. Ῥᾳ. 118---118.) 566 ΓΠιρδείοοί, ν᾽ οἰβίθιη, 
ἀπὰ Πεγῆηρ, θοΐογο οἰτθά, 85 4150 1. κππδοῃοῦἶῖξ Π15- 
βρογίδιἰου οἢ βοῖὴθ Εἰ658 οὗ Βαοοίνι5, ἀθεινοαὰ ἰοὸ {86 
ἘΔΟΥΤΟ ΓΟΌΘη Φ6 8 ἴγομῃ ἴπ6 ατοεϊεϑ, δηὰ υβοὰ Ὀγ ἰἤθ πὶ 
δὲ (ἢ 6 Εδαϑί οὗὐὁἨ Ταῦθογπας]ςβ (Ὁ Ρ9. Ῥῃ1)]. Ῥ. 1. Ρ. 17, 
8664.) ἀπα {Π6 δυίΐίποῦβ οἰἰεά ἴῃ ὍοΓ 68 συτο. ἴη 
{(η6 ΒοοΙϑ8 οὐ Μοβοβ νὰ ἤπά ἐά ῬΓΘβΟΓΙΡΕα ςοη- 
σογηδης {πὸ σογοιοηυ. ΤΠ6 965, πόνον, {Γ866 115 
ὀτιρσίη οἰ Ὁ ἴο ἴδ {{π|65 οὗ τ 6 ῬΓΟρ Ιοίβ, (ἀπά εἰϊα 
ἔογ {πδ΄ ρυτγροβα 15. 12, 8. “" Απὰ γε 5}4}} ἄγαν υδίοῦ 
ψΗ 10γ,᾽} οὐ πεν ἀδγῖνα ἢ, Ὀγ ἰγαάλτίοη, ἔτοαι . 

ὀνδεῖσ : ἴσο ἴ ἴυτο ραίγος ποδίτὶ, τοτεὶς αὐ ΤΈπερίιπε ἐεγ 9, αὲ ἐαείοδωδ 
αὐ οτἱεηίδηι, αὐογαγιηί δοίοπι; 08 Ὁὑέγο οομἶο8 ποέέγος αὐ ἔλενης ὁπ σ᾽ 
σεγἔημπις, ἐϊονηγαο ἀἐποίας οὗ ρταίετία αφίπιιϑ δταῖε9, αἰσίκε ομῆλ ἤὲ 
ὀεμῖξ ποοίτὶ ἐσρεσίαπὲ ἐπ [ιέκτιπι. (ϑαςοδ, ὅδ, 2, 4, εἰ Βαγίεηογα δᾶ 
".1) Ῥυ ππο ἤεγοηί, Ἰαϊ δε βαπητη! τέγιπν Ποιηΐηξ ϑρεοία ἠδ 
γε αι τὐγθᾶ οεἰεγαπίοϑ, ῥδοσϊιπι ἀδπίηυ δ. ΡῈ ἤηϊοργὰ πα ποόζετν 
ῥνυϊγαδεπίεβ, ἰηΐεν δα] ἀπά πη, αὐἱάδπι νγυΐζυπι οῤεῦδυθ ᾿πϑῆρησδ' . 
ἐς Υἱτὺ ὑγοϊπαθ ορέγϑ (ΠΟΡῸ 2:1) ας, ϑεχυθηία το δδβῖ: 
Βιεπειϊεία ἐεῖο ἡμοθη 5 πιοα, φις φοποοίαπι πιεαπὶ μά τὸ ἐαγρὶ, απ 
βμαον δυδονὶτὶ φκοαὶ, αὔὲοεϊξ ; αυϊάθπη ᾿ηνογδα νος δοπεαϊξεῖαπι υγὸ- 
ἩΠΒΟΪΆΒΠΙ φοηδείατη, οῸ ἡσδα ὑπυεπίτιϊ τοεεϊοτὶξ, ας πιδϊϊογα κὰδ. 
τὐπδινασον. (Τα. Ηΐογοϑ, ἴθ ϑυςσα, ἴοξ, ὅ5. "ἢ. εἰγοὰ δηδίμ.) 
Ὀτζείαυδ νίτο ἰΞία δἀ δεδδηῖ : ὁ δεαέκηι ἐξέμπι, φαὶ υοἷ, τ ππΐπα οοπιπιϊεὶξ 
πεΐία, σεἷ φξαϊίοπι Ὀοπὶαπι δογιπαάόπι αὐερίιε εἰ 1 Ἰἴὰ ραυάϊο, αυϑηῖϊυπι 
8815 νἀ", ουγτυϊαῖ ᾿σΥε 6, ἰΔϑϑ᾽ 6106 τη ὈΓΌχιὰ αἵ ΘΈ ΠΟ’ 
ὑπρδηῖο δοϊετυηῖ, 8118 ἰηῖγα' ἘΔδεγηδουϊα ργορτίδ, αἰ 19 ἐπίτα δε, ἐπ᾿ 
ἦρδο δε π0; δὲ διυγούδῖι υϑηι6 (ΤΑ). ΒΔΌΥΪ. ϑυςοδ, [ο]. 58, 4.) ἀθ Ἐπὶ» 
(δηϊ : . 
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Μουηὶ ϑδίπαι. Βυὲ {1Π6 ορίπίοῃ οὗ ΝΙθΙΏΘΥΣΓ δηά 
Οἴογβ ἰ8 τηοϑὲ ργοῦδῦ!6, ΠΟ τη ἰδίῃ (ἢδέ 115 ογρίῃ 
15 ἴο θ6 ἀδἀυςορά ἤτοι {π6 βλαγίδοο5, δῃὰ ἴο Ὀ6 ἰγασθά 
ἴο (ἢ6 {π|68 αἴἴον {Π6 τϑίυγη τοῖα ἜΤ ὉΠ} Π8Ρ- 
εἰνγ. (δγίδίη [ἴ 18 [η΄ 1[ἢ6 ῬἤδΓ8668 δα ἀενιβοα 
ἸΏΔΩΥ ἰηηονδίοῃβ, Δηα σοιηπηθπἀρα {πο ἴο {ποὶτ 
σου ΓΥ6η, ἀπάοσ {πΠ6 Ὡδηα οὗ ψίδί 18 σα] ]6α. (Π6 
Οναί Τναάϊέϊοη. Ματίοιιϑ. πον νοῦ, ἃΓ6 [Π6 ΟΡ᾿ ΟΠ 8 
οὗ {6 ΖΘ ν 18 Πϑοςίογβ, 88 ἴο ψν δῖ {818 ἰδ Έ 10 ΤΙΔΥ 
θῈ βιρροβοα ίο 5ίρῃῃνγ. δοπιθ πιδιηϊδίη (παΐὶ (ἢ6 
ΑΘΓ 85 ἃ δυπιδοί οὐ ἐδ Ταν᾿. ΟἸδγ5 [6}} υὺ {πᾶ 
Ὀγ {Π6 οβιβίοη οὗ [Π6 ψϑίοσ, ἀγα ἰγριῆθα {Π6 ρὶβ οὗ 
ἀπΠ6 ΗοΪγ δρίγιί, ἴο Ὀ6 ἀϊϑρθηββα 1ηὴ (ἢ {π|68 οὗὅὨἨ (Π6 
Μεβϑῖδῃ. Δοοοτγάϊηρ ἴο {Π6 ορϊπίοη οὗ οἴδογβ, {Π6 
εἤιιϑίοη οΥ͂ ναίογ ἀθηοϊθά (Π6 ἄδβίγα οἵ :γηιρδιίοῃ 
δηά [θουπάσίίοη ἴον [Π6 ποῦν βρυϊηρίηρ σογη. 8566 
Τιρμῃιίοοῖ, δεμοριίροη δα ΥΥ εἰβίθιη, οἡ [ἢ18 ρβββαρβ. 
Βυΐ {πΠ6 νϑὺῪ αἰ νούβιν οὗ Ορ᾿ ΠΙοἢ8, ϑῆονϑ πον 11{|6 
ψεῖρῆς 15 ἴο 6 ἀϑ8!ρῃθά ἴο ΔΩΥ οἣβ οὗ (ἢβιω. ΤΠ6 
ορίηΐοη Μηϊοἢ ἢ88 [ῃ6 ρστγααῖοβι 86} Ὁ ]8ης6 ΟΥ̓ ἰγυ ἢ, 18 
(Πα οὗ Νίόοσββοῖῖ. “Τῆθ ουϑίομιμ (8808 ἢ6,) ΠΊΔΥ 
ΤΑΙΏΟΥ β66π) ἰο ἤανθ ὈΘΘ πηθᾶηΐ ἴο ΠΟΙ ΘΙ ΟΓδία 
1Π6 Ὀοηοῆϊ οὗ [6 αρυπάδηςα οὗὁἨἉ ἁψαΐθγ ψ ἢ Ὠ]οἢ 
σοβῆυα μδ4 ΞΡ 16 ἀ {πΠ6 [Βγ86} 68, ἤθη ἴῃ νδηΐ οὗ 
11, ἀυσίηρς {Π6ῖγ Ιοηρ Ἰουγπογίηρδ [Ὠχοῦ τ[Π6 ἀαβοτί. 
ον, 5βίηοθ 10 νγ88  ᾶς ὈΙδαϑυγα ἰπδὲ (ἢ6 [8γ86]1{68 
Βῃου]ά, Ὀγ {πΠ6Ὲ Εδδβδὶ οὗ Ταθεγηδοΐθβ, ΚΟῸΡ ὺρ 1Π6 
τοι ι γϑηοο οἵ ἴἢ6 ψνδηάογημ |1{6 οὗ {Π6]γ ἃ πο 68- 
ἴογβ, 185 1 ἀϊβίου]ε ἴο Ὀο]ονα (πὲ ἴΠθ συβίοῃ οὗ 
ΡΟΙΓΙΠρ; ναοῦ δί {Π6 γἰῖο8 νγν88 αἀάοα ὃν ἐῪθ «ἤειυδ, ἴῃ, 
ογάογ ἐπαΐ {Π6Υ ταὶϊἢξ ἐπ ργθ88 οἡ ἐπ6 τη η45 οὗἉ {ποὶσς 
προ ἃ Γοιηοιηθτγδηςσ οὐἵπ6 ναῖοσ 8δο Ὀουητ ]]} 
οβίονά Ὁγ (ὐοα κὶ (δγίδι ηἰν 4}} {Π086 γἰΐ68.9 ὉΥῪ τἰοὴ 

16 {6} 80 τηϑρη  ΠσΘΉ ἘΠ Υ οεἰοργαίθα (Πο86 ΠΟΥ 
ἀΔΥ8, ΘΓ 80 σοηϑβιίϊυϊςθα, 48 ἴο ΟΧΡΓΕΒ8 ὈΥ ἃ βοτί οὗ 
ΒΠτὰἀΔ6, ψθδὶ δὰ Ππᾶρροηθα ἰο {π6 [8γδϑ 68 
ἀυγίηρ, 8ηἃ 5Πογ Υ δίζοσγ {πεῖν Ἰουγηουίηρβ τπτουρἢ 
{Π6 ἀδβοσῖ. Εοῦ, πιδὺ οί {Π686 δοισὴδ απά εἰέγοη5, 
νὰ πο ἢ {ΠΥ δάογηβά {πθημβεῖνεβ, μ6 τϑξεγγεά ἰὸ 
(ἢο86 ραΐπις ψ Ὠοἢ (Π6 1[5Γγ8611{68 ἃγα 5414 1η Εχοά. 16, 

γΟ 1. 1. 8 



958 81. 0 Ν, Δ Ριὶ ΜΔ. 

ΦΎ, ἰο δνο ἐου πη δὲ [Π ἔοι παι ῃ 8." δηἃ (ἢδ 'αρρξεξ 
δηὰ εἰϊγοηβ, ἐο αἰέ ἀ6 δγμὶές ἴῃ σϑῆθγαὶ, ἢ ἡ ΒΘ ἢ 
16 Ῥγοτηϊδβοὰ Ἰληα 88 ἴο ὮὯΘ 80 φχυδογδηΐ. Νον, δὴ 
ἴο 1π6 ροϊπρ' τουηὰ [Π6 αἰἴᾶγ ἢ θα ηα]68 οὗ Ὀουρὶϑ 
ΟἿ ἜΥΝΘΙῪ ΟΠ6 οἵ {ἰ6 Εδαβί ἀδγ8, δηἀ οῃ [86 ἰδϑῖ, ϑεῦϑν 
{1Ππ168, 118 ΝΘΓΥ ΘΘΓΘΙΉΟΠΥ, ἐπ 6 06 }}8 16}} 15, 88 μθὲ- 
ἔοιτηθαὰ 1 πιθιηοῦγ οἵ {πὸ δίορα οἵ “Ψ6τγοῆο. (ὅε8. 
(ευνατὰ ΗἸογοϑβοὶ, δισσαι. δ4, 8.) Δ ἢν δὴ βῃσοιι α 
ψα ποῖ ἀοεῖνα ἐλὶς γέέθ αἰϑο, (οἵ ΠΡαΓοα) ἰτοπλ (8 
5816 ΟΓΙρίη. (Νορβ86 1.) 

ΤΊΙ8 σοΓοΟΩΥ ἰἤθη, (9 οὖν 1,οτὰ μοὶ ἀπῆγε: 
ΘΘΠΓΠΥ ὑοτγγονθα ρῥάγαῦο οὶ δῃὶ πηρίδρῃουῖςαὶ 
ογηδυηθηΐ ἔϊοπὶ βοπιθ  Ἰηρ ργοβοηΐ, (568 4, 10.) ἀηά 
δὰ μἰπι86 1 θθ6ῃ ἃ δρεοϊδῖον οὔ (Π6 Πἰϑιίοη,) βογἀ θά 
πἰπ δῇ ὁρρογειοῖγ οὗ ποϊάϊηρ ἃ βοπιαν δι ἰοης 418» 
σΟΌΓΒΘ [ο 1ῃ6 ρῃ6ορ]θ, οὐ νυ μέσῃ, (ἢ φιθ)εοῖ δη6α 81) 
8), 1ὴ6 56η{1π|6η{ ργοροιιπάρα δἱ νϑῖ. 837 δῃὰ 88. 
Ἠοῖο ἐμογθίογα, {Π|Ὲ ἀόνα σθιπδικ 18. Ὁ πο ἰλεϑηξ 
ἐν ον (Κυϊπ.) 

7ὺ ἀγὶπά ατν οἱ 5 τυσέον" 15 ἃ ὦ ἜΠ ῥβταθο, οὗ (μ6 
8816 ἰπημοτί 8ἃ8 ία ιἱηήθ᾽ϑίβ πα δη ἃ τασεῖνο ΔῊ ΟἸΘ᾽ 8 
ἐγθους μδις -. Τ|}ῖ8 9 66 Βῇοψ ΌῪ ϑαοδμοοίίβϑῃ ἀῃή 
οἴδοτβ. Τῇ δθηδβο οὗ [88 γηλο ΔΓΘΥ Πα ΡΑΠ 
δα ᾿ππθρεγυ, [8 {Π|3. Γ Δ οὔθ ὑὕς ἀρβίγουβ οὗ 
Ἰεαγηϊηρ, 16 ̓ς ἢ1πῈ ΨΩΣῸ ἢ  ΠΉ56 ΙΓ [0 ΠᾺῪ ἱπϑέγμσιίοῃ, 
8Ὠη 1186 ΠΕ Υ ἀοοίτϊης.᾽"ἢ 

98. ἡ πιστάύων --- ϑῶντος, Ψατίοιιϑ ἃΓξ ει ορϊΐοπα 
οΥἩἨ σαπιηηοηϊαίογθ χοϑροοίϊη 1ῃ6 σοῃβέγασιοη δῃά 
40η86 ΟὗἨἁ ἁ {15 ρᾶϑθβασε. ϑοῃῃθ {πη {παῦ ἰῃ6 ἰὈΓΠΊΟΣ 
Μογβ ἃτθ ἰὼ 6 )οϊῃεα ΝΣ  {Πο86 ἀπ8ι ᾿Ἰπιπηθαϊαίοὶ 
Ργεζεάβά {Π6α}, {δ8; καὶ πινέτω ὁ πιστεύων εἰς ἐ 
καθαὶς εἶπεν τ γραφή. ὅο πὶ 4 μοιϊοή πιμϑὲ Ὁ8 Ρυΐ 
δίϊε γραφὴ ; {{π|8 {Π6 νυ ογά8 τον. ἕο ΠΠονν Ψ1}} 06 188 
ψογ8. οὐ Οἠγισί, ποῖ οἵ ϑεγέρέωνο. ΤἬΘΥ, {πότον 
ἴογθ, ἀοίογιῃίης {16 βθη886 ἴο ᾽ὶ6 {μὲ51 “[κδὐ μα 
εὐδί Ὠ6Ι Θν δε} ἴῃ πιὸ ἀγίῃκ, ἰ. 6. αἰιο ας ἢ, Η]8 {0 |γῖ, Ὁ. 
τοροβίησ (ἈΠ ἢ π6 85 1ἢ 6 δοτρίαγο φ81{|:᾿ δῃᾷ 

“ὙΠῸ πιογαὶ υ88 ΟΥ̓ΠΠΙ6 νγογά ἦ8 ἕουπά ἴῃ ἔπι ὈἸαβεῖοαὶ υνγι δσβ. 
δ ῬΏΠοΘγ. Ὑ. Α. 4, 84. βροακίηρ; οΥ̓͂ (ῃς {επι}}6 οἔιῃς Μυδε αἵ 
Κεϊίοοι ε λόγων τε κρατῆρεε ἵσταντο, καὶ ἠρύαντο αὐτῶ» οἱ ἜΚΌΥΤΟΣ 

ν.γν 



57. 500ΗΝ, ΟΗΑΡ. ΝΗ. 450 

ἐθμου. τοίογ ιῃ6 ψογάβ ἴο 15. ὅ5, 1. “Ηο, ονυθυῪ οὐδ 
{παΐ τ Γϑίθι ἢ, σο 8 γα ἴο (πΠ6 ναίϑγβ," ὅζο, . ΟΠ Θ ΓΘ 
Ρίδοθ ἃ Ἵοοΐοῃ δεν πινέτω, θὰ Ἰοίη καθὼς εἶπεν καὶ 
γραφὴ νεῖτ {86 ρὈγεοραϊῃρ,, πα 8ϑϑίρῃ {ἢ 8 [Ὁ] πρ᾽ 
48 ἴπΠ6 5θ0η86: “Ηδς νσνῦο Ροϊδνοίῃ ἢ πΠΊ6, .45 {ῃ9 
ϑοερίθτθ ογάθγϑ, Ἐ ΤΥ̓ΌΤΗ ἢ158 ὈΟΑΥ,᾿" ὅζα. Αηά, ἐη 664, 
εἴπειν ἢδ9 οἴὔθη (Κα {πΠ6 Η6. ἼΩΝ) {Π6 βθηβθ οἵ ἴἰο 
οοηιηιαπά οὐ ογάρν. ΤΠ ΘΧΡρΓοββϑίοη καθὼς εἶπεν ἡ 
γραφὴ ἢ 85 γοίδγθησθ (6 ν {Π]|η) (ο 411 (086 ραββαᾶρθϑ 
η ἴπῃ6 ΟἹά 'Τοβίαπιθηΐῖ, ψὨοἢ τασοιηπηθηά ἢ ἢ. 
1Π6 Μοββίαῃ 85 16 βιιγθϑί πηθδηβ οἵ ϑ8αἰνδίίοῃ. 80 
ΟὨΠνγγϑβοβίοιη, Ευιηῃγπῖι5, Ογπ!], δηα Εγαϑηηβ. ΤΉ 686 
Τηογργοίογβ ἰ8Κα {Π6 ψογαβ ποταμοὶ, κα. ἐο 6 [ἢ 086 
οἵ Ογίβί, ποῖ οὔ ῃ6 ϑδογιρέαγοβ. Οὐδ ἰηὲογργοίδ- 
(ἰοἢ58, 1685 ργοῦδῦϊο, πᾶν 6 866η ἴῃ 0], δηά 
Βιυκίι8᾽5 Ηδγπιοηΐα ἔνδηρ. Βιιΐ ἠεοϊίμον οὗ {{6 6χ- 
Βοβι 05 7υϑὺ ἀθίαϊαα 15 8Δ61Ππ118810]16.0. ΤΓῺΘ νοῦ ὁ 
πιστεύων εἰς ἐμὲ ςΔῃηοῦ Ὀ6 1οἰηΠεα ψὶ ἢ {πὸ ργθοθάϊηρ ;. 
ἔον δὲ {Π6 σοῃο βίο οὗ νοοῖ, 87, (8 ἤγϑρι ρᾶγὲ οὔ ἐῃ9 
διἀάγαββ ἰ5 Πηϊβϑιο. Τἢ18 15 ρα πἀδη01}ν ρῥγονϑά. δυ: 
{π΄ ψοσάς οἵ νοῦ. 89. οἱ πιστευόντες εἰς αὐτὸν, . ἀΝ οι 
ἰρίαϊι {πΠ6 ῥγοιηϊβα οὐ ( γῖϑὲ σοηϊαϊηδά ἰη ναϑρ..98, 
μοῦ τπ6 ἐηνιτΔτ!ο0η σοι ργο θη δα ἴῃ νοῦ. 87. ΤΠάνο- 
ἔοτϑ τ||ὸ ψογα8 ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν 86 480 ἴο ὑ6 τ6- 
ἔϑγεο τὸ {π6 ργοηιῖδθ οὔ (Ἰγῖϑὲ. ὍΤῆϊδ ἴσο, 18. σἴεαν 
ἔγοιη ἃ ῃάϑ8ᾶρθ 'η (ἢ. 14, νθι΄. 12. ψ ἤογα Ὁ 19 βαιά, 
“«Ἡς ψἢο Βεἰίενοῖῃ ἰπ ΟΠ γϑι 88}8}} γεοϑῖνθ ρονσῖ ἴο 

Ἐ Ἔ υ.5 τηλκίηρ᾽ (εδγ8 ὈΔΊΡθ6}}) {16 Ἰαἴτεν οἶδιιδα βοῦτνε ἴο ἀυὐδην 
ἔἴιο ἐοττηθε, {π8ἰ ζ την δ6 υἱδετϑίοοῦ παῖ τιοῖ ουογν δοτί οὗἉ Ὀεϊανος 
ἱβ πιεβηῖ, θυῖϊ Βα ννδοβα θε] 6 [8΄ οὗ ϑ00}} ἃ ραγἰσα]αῦ Κη. . ἘΘΓ τηγ. 
νατῖ, 1 ἀο ποῖ ἢπᾷὶ ΔὴΥ ἰηπϑιπυιαίίοπ᾿ ἰη ϑουιρίαγθ (Πδΐ {ΠῸΓΘ ἀγθ, ΟΥ 
ὁλη 6, ἀἰβεγεηϊς ννὰγβ οὗ δθο]ονίηρ,, ΒΕ] 16Γ ᾶγ, ἰπθοθθα, Ὦανα νοῦν 
ἀὐξεσεηῖ ο )εοίς; Βα 9 10 τ8ὲ δεῖ οὗ [πε ταϊπὰ οἰ ]οά. δεϊουέη! ἴς ἕ' 
Αἰ Αγ πιεηιἰομοή ἰη Ὠοὶγ ψτὶξ νὴ} (Π6 βδταα δἰ μ μ] οἰ ἐν (παΐ δεαϊωῃς, 
Ἤν Αλυ ἀρραν νὴ τ δηα τοιηθιῃ δου ηρ, ΓΘ πῃεητοηθά. ΝΟΣ 
068 ἴπθγα Ἄρρθᾶγ (ἢε Ἰδᾶϑβϑί βυιϑρίοίοη ἴῃ (6 τυσίϊογ, [Πα ἂν οη6 οὔ 

ἴμεδε βδῃουϊάὰ Ὀ6 πιἰϑυπάοτγβιοοὰ ὈγΥ ἴῃ 6 τοδάδι τοῦτα (ἤδη ΔΠΥ ΟἴΠοΓ. 
Τα δῦονα πηδηϊοπθα 19 οη6 οὗ ἴῃοβε οὐ ΠἸοἴβγ8 νυ ἢ σἢ Βρυ πο; Θπ ἐρεῖν 
ἴσον οαμιΓοὐογθὶβὲ {ΠΘΟΪΟΦΎ ; ἔου 1 τπεγα δὶ ποῖ Ὀδεὴ ῥγονίομβὶν 
φιβετεμι ἀεἤηϊ(ἴοπ56 οὗ δ" ᾿δἠορίεα ὃν ἀϊβειεηῖ ραγίΐο οὔ ΟἸγί9- 
αηδ, βυρν ἃ πηάθηοσ ΟΥ̓Ϊη ΓΟ ρτεῖίηρ; (ἢ ννογά8. ᾿ι84 πϑνοῦ Ὀόδῃ 
ἀονίδοῦ, ((ρθ.}}} ς΄ , τ. ἜΣ ΟΣ .. 

ῷ [9] ' 
κ(ᾧ 



460 857, 590ΗΝ, ΟΗᾺΑΡ. ΥἹ}. 

Ρογίογηι σγοαῖ {Ππηρ8, δγ, στγοδίοεγ (ἢδη ΟἸτίβέ ἢ ας 
86} [88 Δοσοπρ 8 64," Βεϑι6β, "ἶ τ1ῆ6 ψογὰβ ἁ 
πιστεύων ὮΔα Ὀδαη πιοδηΐ ἰο ΡῈ σοι)οϊηθα ψλ ἢ νοσ. 
87, (Π6γ ουρί ἴο ἢᾶνα Ὀδ6Θη ψ7.γίςδη καὶ ὃ πιστεύων. 
εἷς ἐμὲ πιέτω. ΑΒ ἴο ἰἢο ᾿πτογρτγοίδιίοη οὔ ἐἢοβ6 ψο, 
ΤΟΏΘΘΓ καθὼς εἶπεν νἱ γραφὴ, αδ ἐδ δογὶρίμγε ΟΥ̓ άθγϑ, ἃ, 
86η886 ΜΏΟἢ ψουϊὰ γαίῃοῦ αν τραυϊοα κατὰ. τὰς 
γραφὰς, ΟΥ 1Π6 [πΚρ6, 10 15 ΔΙ[οροίῃοσ Παγϑὶι δηά 1ηδἀ- 
ΤῊ 1591016. Τῆθβ6 σοπιηθηΐδίοιβ ϑθϑθίὴ ἰο ἢδνο βἰυπη- 
Ὀ]οἷ δὲ {π6 ποπιἰηδίϊνο δυβοϊιίς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ 
δηα {86 ἔογιηυἶα καθὼς εἶχεν ἡ γραφὴ, δῖποα [Π6 ψογάβ 
ψΠΙΟἢ ὈἸ ον ἀΓῸ ἢο ψ ἤθγο ἴο Ὀ6 ἰουμπά ᾿ἢ δοσιρίωγα 
ἐοξίοηι συογδὶϑ; ἰῃηδοιημοῦ ἰπδὶ 8οῖηθ, ἃ8 ϑ'οιηϊοσ, 
ΟΠ }Ζ, δηα Ῥαι 8, να βυβροοίθα (δὲ {86 νογάβ 
ποταμοὶ, ὅζο. ἅτ (ΔΘ ἔγοπλ βοηα ἰοϑί Ῥοοῖς οὗ {88 
ΟΙἀ Ταβίδιηθηί. Βιΐῖ Π6 σοιηπιοῃ σΟὨδβίγ ςΟἢ ΠπΊΔΥ 
6 ἀεοίδπαρα οὐ ροοά στγουμάβ: 18{, Ὀδοδιι86 6χ- 
8:101685 οὗ ποπηηδενοϑ δρϑοίαθ, ψ ἢ οἢ ἰηνοῖνο 88. 
αηῃαςοίμέπμηι, ΟΥ ΔῊ ἸπΠσοῃβοα]ιθηςα οἵ σοηϑίγιοίίοη, 
το γτραμθηΐ Ὀοιἢ ἰη [ἢ 6 δογιρίῃγοβ δηὰ ἢ [ἢ Ο]αββιοδὶ 
ψυίοβ, (866 Μεαί. τ. ΟὟ.) δηὰ πηυβὲ 6 γοβϑοϊνοα 
ἰηΐο φμοά αἰξπεέ αὐ, α5 ἐο ἢδ6 ιυὐῆο. (αν, Τίι 18 ςοτ- 
ἰαῖη {μαΐ Ῥαβ888ρ685 οὗἩ [6 Οἷα ᾿Γαβίδπγθηϊ, δῃα ὄνθα 
{πΠ6 ὈοοκΚβ5 οὗ 6 Νὸν Τοβίδιιθηΐ, ἀγα οἴῃ οοὰ 
Ψ ἢ οοπϑίἀογαδίο ζγθεάοηι, 80 (μα {86 ϑόγν τυογά 
ςδηποί Ὀ6 ἰοιιηά. Τι8, 1 {Π6 Ῥγθβθηϊς ραββᾶρο, 
“68:18 βθϑη8 ἰο ᾶνο δὰ ἴἢ νίον, δηὰ αοοοπιπιοάαίεοί, 
(6 ψογάβϑ οὔ 15. ὅ8, 11. ““Απά {δε [ογὰ 58}4}]} ρυϊάθ 
1Π66 σοπίϊηυ δι γΥ, δηα βα ϑ(Υ {16 βου] τη ἀτουρῇῖ, δὰ 
ΤΏ [κ6 δι (ἢ ὈΟΠ68Β : δηά (ἢοῖϊ 5Π8}0 Ὀ6 Κὸ 4 ψαϊογοά 
Βαγάθη, δπα [κ6 ἃ βριϊηρ οὗἩ ναΐθγ, ῆοβθ νγαίβιβ [41} 
ηοῖ." [{. 18, ἰπεγθίοσγθ, ποῖ ΠροθββαΓῪ [0 βρροβο, 
ψ ἢ Ἡδφηϊς, (παὺ {16 ψογὰβ καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ μέ, 
ομηι βογιρι τὰ ᾿ἰοαυδγ, Κα μέ ἑέα ἀΐσαπι, ἴο βοΐδη 

εἴα Παγβἤ 685 οὗἉἨ (6 ΟΠ] ηρ ππδίαρῃοσ. ΒῸΣ 6505 
1.868 (Π6 ἱπιὰρα δί 4, 14. Ποῖ ἀηγ 8 οἢ ἜΧουβδίογΥ 
Ρῆγαβθ. (Κυ!η.) 

ΙΘΏΓΙΓΘΙΥ ἀ58θηΐ ἴο {Π6 ἰδραγηθα σοιηπγοηίδίου, ἰμαῦ 
{πΠ6 σοπητηοη σοηϑίγαιοσίοη δηὰ ἱπἰασργοίδιίϊοη ἃγα ἴο 
Ὀς τοίδιηθά. Ὑπὸ ὕνο δχροβιίοηβ ἀρονα ἀεί! 



57. 90ΗΝ, ΟΗΑΡ. ν11. 2601 

ὍΓ6 ὈΤΟΙΙΥ τπίθηδῦΌο, 848 50 ἰμπαΐ οὗ Ηδβηκ, νυ] ϊοῇ 
ΏΔΥ ὃὕ6 86θὴ ὮΠῪ ἀδίαι!]6α ὈΥ ΟΒΘΏΠΊ., ὙΠῸ ἢ 88, 
8150, νΘΙῪ [Π] οἰ ου8 ν δαορίοα 11. 1 τηι8ὲ δαά 
{παἰ οὔ {Π6 απαςσοίμέλαπηι, τ[ῃ 6 ΓΟ] ον ὶρ; ΘΧΔΌ 168 ΔΓΘ 
σίνοη Ὀγ ῬΥεἰδίοεῖη. “δὴ ΗἩ. Α. 4. 86. καὶ τών Ἰνδών 
γῆ φασὶν αὐτὴν οἱ συγγραφεῖς πολυφάρμακον εἶναι. Αοἰβ 
γ, 80. Αρος. 6, 8. ἘΧΑΙΠΊΡΪ68 ἃγα αἷβο ργοάιισςα 
ἔγοτῃ {{|ὸ ασοοῖκ ψτιῖοι Όν Ηοπιρεγρ, ἀπά ἴτοπι (6 
δἰ οηθ8 ὈῪ ΒΟ ρσῖυ8. [Ὁ πᾶ8 Ὀδθθη {Π6 ορίπίοη 
οἵ πιδῆγ Ἰυά!οίουβ σΟΠπ᾽ ΠἸΘηδίοΓβ, ἃ85 Οτοί!ι5, Μαὶ- 
ἀοηδῖὶ, (αἰνίη, Βο6Ζα, (οσςςοιι9, ΤΙ τηρο, οαάπάραε, 
δηα Οδηρ6}}, {πΠᾶΐ {Π6Γ6 15 Πθγα Ὧο ἀϊγοοῖ σϑίθγθησα 
ἴο ΠΥ οἤδ Ῥαγίϊουαγ ἰοχὶ οὐὗὁἨ ϑογιρίιγο, θυὶ [ῃδῖ 
πιαην γ τες: 816 δά 1ῃ νον ; δίησθ (88 [πρὸ 
αυδίηί Ν ΟὈΒΘΓν65) ἴἰ 15 ποῖ {61 δυζαδέος, Ὀὰΐ, (61 
56η86 [παῖ τηιϑῖὶ θ6 σοπβίἀοτοα, ἢ οάάτγιάρα 18 οὔ 
ορ᾿πίοη (δὲ [6 ΓΘ 18 ἃ ρθῇθΓαὶ γοΐθγθηςο ἴο (6 βονογαὶ 
ΒΓΟΡΉΓΟΙΣ, ψ ΠΟ ἢ τοίοσ (ο ἰῃς οἰιιβίοη οὗ {ῃ6 Ηοΐγ 
ΡΙΠ.. “ΒΥ 5906} ρἤγαβθβθ (βϑᾶγβ8 (δ ρΌ6}1) δὴν 
Ῥδγίϊ συ δ ρᾶββαρα οὗἉ ϑογρίῃαγα 18 ποί αἰνναυ8 τοίειτεά 
ἴο, θυ (Π6 βοορα οὗἉ ἀἸβδγθπὶ ραββᾶρθ8 15 ρινϑη." ΕῸΓ 
ΤΥ οὐ ρατί, 1 δὴ ποῖ υῃΜ]]Π|Ππηρ ἴο τοβοτί ἴο {Π]18 
Ῥτίηοῖρία ψθη 10 18 πεοθββᾶσυ, ΨΏΙΟΝ ἤθγα (Πον- 
ΘΥΘΓ) 15 ποΐ [6 σα86 ; ἔογ {{π1ηΚ (τ ΠΠ δομοοίρθῃ) 
11 ἢ45 Ὀδθη 88 153[Δοίογ ν ρσονθα ὈΥ δυγθηθιιβιι8 [Πδΐ 
ἢ ΓΘ ἅγδ ἔνυο ῥ588 6168 ἐβρθοίδ!ν τοἤεγγθα ἴο, πατη εἶν. 
15. 6δὅ,1. δΔηά δὅ8,171. Τῇε ὅγγιδς ἰγϑηβίδίου ΓΘ 6 Γ8, 
“4 ἀϊχογυηῖ βογρίμγα;,, ὙὨΟἢ βανοῦΓθ οὗ ἃ ρΊοβ8, 85 [ἢ 
6 πὰ τϑδά εἶπον αἱ γραφαί. 

88. ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
δϑῶντος. ἹΠοταμοὶ, γίυογ 5, ΤῸ ἃ Βγτὴ μα ΟΡ Δρυπάδηςσ. 
566 Π)οογηρ οἡ (ἰαίυ}}. 1. 2. Ρ. 142. ἸΚοιλία, πΚΘ 
[Π6 Ηδθ}. ἸῺ οὐ ΣἪἡὉ δὰ Θ»Ό, οἰἴδον ἀδποίεβ (6 
πιὶπα, δεαγέ, οὐ γαῖμα ὈΥ δυῃθοάοοθα, {6 ΨἢοΪΘ 

Ὁ ΤΠ Δ] ἘΡΌΣΥ ποτα τἰϑο θῇ (6 8 οὔ (6 Ηοΐγ ϑρὶγι ἴο Ὀδ 
Ῥουτεα οἵ, ἴῃ ἴη6 ἀοθμεὶ Π᾿ϑροηβαίίοη, 18 ἔγεαιιθηῖ, ΤΏΘΥ 8Γ6, ἴῃ 
15. 44,8 δ 1], 9. σοπηράγοὰ ἴο τίνεσβ οὗὨ ᾿ἱν!ηρ; ννηῖον Ἰγγ ραϊίηρ [ἢ 8 
ϑδεῖ. Αὐά γον. 18,1}. 18, 34. 15. 58, 4. ([Διρ6.} 
ος Ὁ ἔοον ἴδε ϑερῖ, τερ 615 ἴ6 ΗδὈ. 19 ὈΥ καρδέα ἱπ. Ῥγον. 94, 18, 
Ηαῦ. 8, 15. δηὰ ᾿39)»Ὸ ὈΥ καρδία ἴῃ ΨΦοῦ 80, 27. ΤὨγοη. 2, 11. δρᾷ 
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ἠμἀ ἢ, δηά {Πδτοΐοτθ 18 δααϊναίθης τὸ ἐξ ἀύτοθ ἔγοτῃ λέπε 
δο 16 Ηρῦ. ΘΙ τῇ (ὐδη68. ἰ5 γζαπἀθγθα ὈῪ τΠ6 
δορί. ἐν σου, ; 

ΤῊΘ ἐὈγπΊΟσ ορί πἰοῃ 15 ἱπδἰπίαηοαὰ Ὀγ {6 ΕΔΙΠ ΓΒ 
8η4 αἰδοῖα σοϊῃηπιοηίδίογβ, ἃ5 80 Πι} 8108, [,.. Βτγερ., 
1, Διηρ6, Ὧπα ὟΥ εἰβδίδιῃ ; {π6 [ἰδιίθγ Ὀγ Ἀοβόῃηι., 1)οά- 
ἀγίάρε, απ οὐἤογθ. Τὴ τηοϑίδρθοΟΓ, ᾿νε γ 5ΊΓΟΠΡ, 
Ψ 85 ὈΓΟΌΔΟΪΥ νν6}} υπαογβϑίοοα ὈΥ {ἰοδα ἴο Ψἢοπὶ [ἢ 
νν»β δα άγοϑϑθή, βἰποο ἰ 15. οὐηᾶ ἴπῃ {6 Φεονιβῆ 
ψυϊτηρθ. Αἰποηρ {86 ΘΧΘΙΡ 68 οἰϊοά ἀγὸ {Π6 ἴ0]- 
Ἰονρ, ργοάισοά ὃν δομοοίσοη, Ηον. Ἡδργαὶς. 
ΤἈποδιιπι. [0]. 17,1. πᾶ6 ΑΡτγαἢδπὶ ἀΙ το Γοροιῃ αὶ 
Ἐ.. διπιθοη ἢ]1ὰ8 ψΦοςσἢ δὶ ἀϊχὶς: ΒΙΠΙ ΓΘΉΘ65 1ρ51}8 ἴδῃ: 
αιδπὶ ὑ᾽η:5. ἰσσοη ἀφμαγιηι ἴλοῖθθ βϑυηξ, 6χ αὐθὰὺ5 
ἰοχ ρῥγοιηδηνί. Ταγρ. ἴῃ Εδ. 41,8. Θυρηγδάπιο- 
Ἃμπ δαυξ 86 οπιηάπηΐς 1ῃ ἰθυγϑιὴ βίσσδῃ, οἱ ἄθαυ- 
σαηίαγ 1ἢ Β᾽σσᾶπι, δίς ἀδῦο ϑρΙΓΙΓη1 Βα ΟΟΙἰἈ {18 Π]Θ 86 
ἴῃ ΠΠΙο8. ἰο8, οἵ Ὀθηράϊςςοηθπὶ ἢ ποροῖθ8 (108. 

᾿ς Βοδδγ (ΠἸΔἀοβοῆ. [οἱ]. 40, 4. “ἌΝ Θη 8 δὴ τὈΓΏ8 ἴο 
(ῃ6 Τοτὰ, 6 15, πΚ 4 ἐουηίαίη, ΑΠ16ἀ τῇ νην 
τγδίοῦ, δη(4 τίνοῦβ ον ἴτοηι Ὠίπη ἴο πηθη οὗ 4}} παϊτίοῃβ 
δηἃ {γ1θ68. ΝὸοΥ 18 16 τηϑίδρῃοσ ἅπκηον το {Π6 
ΟἸαβδ σαὶ γι ἴογβ. ὅ66 {Π6 ρᾶ58θᾶἘ5 οἰϊδα ΒΥ 1, ἀτΡ6, 
οὔ νῃιςῇ {Π86 ΤΠ} ον πρὶ 15 186 ποδί δρροϑῖῖθ, ΡΒ ὁ. 

. 1140. λόγον δὲ συμβολικῶς πόταμιον ἐνα, φαμὲν, ἄτς. 
ἔ δἀἰὰ ΡἢΠ]οβίγ. η. δορῇ. 1, 22, 4. Ρ. 625. δωδεκά- 

γον δοκεῖ τὸ στόμα, ΜΏΪΟΝ ψογά8. οὐἨ Οταςπι8 ἃΓ6 
ΔρΟΚΘη οἵ [1 Π186] [Π8.8 : ̓Ανὰξ "Απολλὸν, τῶν ἐπῶν τῶν 
ῥευμάτων καναχοῦσι πηγαὶ, δωδεκάκρουνον στόμα. (ΓᾺ- 
41η8 ἀου 1655 ἀἤΠιιάρα ἰο (ἢ6 ἐουηΐαϊη (Δ  ΠγΒοδ αἱ 
ΑἸ Θη8, σδ]] δα ἐννεάκρουνος, τηοητ]οηορα Ὁ. ΤΒυεςγά. 
2, 15. ψ ΠΙΟἢ ρᾶβδᾶρα 566 1}8 ἴο ἢανα θθθη ἢδά ἰῃ νον 
ὉΥ Ραυβδη. 1,14, ὁ, . 3 β 

ὕδωρ ξών, ἐϊυϊπα. ᾿. 6. βον]ησ, ρούθηῃῖαὶ ψϑίοσ, (88 
ἴἢὴ (6 Ηοτγαίίδη [1Πη6, “αι οἱ ἰαυδθίυῦ ἴῃ οὔ 
ν Ϊ01}18. δον). δὸ Φομη 4, 10. ψῆρια 866 [6 

ΔῚΡ ὈΥ παρδία ἴῃ "58. ὅ, 10. 61, 4. Αηξ 5Βο ΟἸγειηρίοάοτ, ἰπ Οαίοτᾶ οΩ 
Φοὺ 156, 35. ἐχρ]αΐῃβ κοιλία ὈγῪῚ Ψυχή. 80 (ἢ τγϑοθίουχ δοῖα ἐρῖεγ- 
μτεῖσ, τείογείο:ς ἴὸ Ρθ. 39, 9. τὰν νόμον σοῦ ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μον. 

(δηαρε.) κα ἀν ἢ 
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ποίθ. ΤΠ ἰ8 81) 8ρ' Βυ1η0ο] οὗ {{ππ το γοβῃϊηρ ρσγοθ 
οὕ τηὲ Ηοὶγ ϑριγϊ, δηὰ 1η6 βανίηρ ἴγυ ἢ 8 (ῃ6 
ὅ95ρε]. 

80. [η {Π18 νϑῦβθ ψθ δᾶνο, ἴγοιῃ {Π6 Ἐνδηρο] δέ, δὴ 
τη ογργοξαυοῦ οὐ ὉΠ δι᾽ 8. 8ΠῈροῖν. ΤΠ ψογα ἅγιον 
ἷβ ποῖ ἐου ἀ Ἰη δος Μ55. δηὰ 866 ῃγ8. ἴο ᾶνθ Ὀθϑὴ 
οὔ τίδιξ ΟῪ {86 ᾿δποίθηΐ Εδεμοῦα ἅμα σοπηπηθηίαίοῦβ, 
ἴῃ ογάον {πὲ {π᾿ Ὺ τρις ΠΊΟΓΘ ΘΔΒΙΪΥ Ἔχρίδίη (6 
ΦοΡάβ, οὔπω ἦν τὸ πνεῦμα. ἼΠ6 δεδόμενον ΟΥ δοθὲν 
δἀάρά ἴῃ βϑοπι Μϑ 5. δγα ποῦ ἐπ ογργοίδ!η5 οὗ [88 
δταιηαγδὴβ. [{18, Βόννανοῦ, οὗ ποῦ ἱπιρογίδηςα ἴο 
ΘΒ αυΓὸ τ ἢδί 185 ἢοΓα (ὁ Ὁ6 υπάοιϑίοθα ὈΥ ἴΠ6 πνεῦμα 
ἅγιον. ΜδΏΥ οοπηπιοηϊαίοιβ ἴάΚ6 ἰ{ ἴο 5, Ὗ {88 
εαἰγαονατηανῳ σἰθὶ οἵ (6 Ηοὶγν ϑρίγιε, ([πΠ6 ρονψον οὗ 
ψογκίησ πιίαοῖθβθ. Βυΐ, 85 ἰβ ορϑογνδά ΕΥ̓ Νοδββείτ, 
(Όριις. Τ΄. 1. 89 δ’ 65.) απὰ Εἰσῆποτῃ, {86 βόνογ οὗ 
ΝΟΥΚίησ τηΐγδε ἐ8 ἢϑα ὈΘΘΏ Εἰγοδὰν ρσίνοῃ [6 1Π6 
Αφοϑίο5, Βοίορθ δεϑὰβ ν 88. ἐῦδηϑίδιθά ἴο ᾿ιόδνθῃ, 
(886 1Κ6 10, 1---Ὁ.--17.)ὺ δηὰ οὖν [οὐ ΘΕ 5ρ6 6 
εὐἱἐὴι ἐν ἑα οη, ποτ ἢΔ8. Πὸ δχοϊυ ἀθα ΔηΥ͂ ἤοπὶ 1Π 8 
βεηθῆις. Τῇ ἰδγηὶ δι ρ] ογοά ἰ8. ὁ πιστεύων, ὅτε... πα 
τη Εἰνδῃρο 51 45 δ νοῦ, 89. βιτρὶν τὸ [6 οἱ πιστεύ- 
ὄντες. Βιυΐ {Π6 οχροοίαθιοη οὗ βιισῇ δχίγλογ ΕἸ ΠΑΕΥ͂ 
Εἰ οὐ {26 βόονῦ οὗἨ ψογκίῃρ πηίγάοῖεβ, 88 πανϑῦ 
Εἰ ὰ οιἭ ἴο αἷέ ςἢτιϑιίδη8. 10 οι! β86οπὶ {Πδΐ {{π| 

εχργθϑβίοῃ, γέυϑνγ οἵ ρογθπηϊδὶ ψναΐθγ, ἰ5 ἃ 5υιηθοὶ οἵ 
ἴΠπ6 ἀοοίτγιπα οὐ (ἈΠ γιϑβί, 88 θείηρ βαἰιίαγυ, ἔπ] οἵ 
Κπονϊεάρο, δηὰ ὑπαὶ υὑποσίηρ. ΤῸ εὐπηᾷκ τοαέον 
β'ρηῃιῆθα τὸ 6 παοῦποά ψ τ} [η6 Κηον]θάρα οἵ ἢ]8 
εἰοοίγίη6 ; δη( ““[0 ῬΟῺΓ ΓΙν ΓΒ οὗἉ τνδῖει., " 15 (0 1Π|Ρ116 
οἵδορβ ψ ἢ} {ῃ6 οοπιρίοεία Κπονεάρε οἵ δὲ ἀοο» 
{η6. [{ [58 υ6 φῥΐδιπ, Ἐπογοίογο, ἴηδξ (ἢ6 πνεῦμά 
(πριν) ἴῃ 118 ραβϑᾶρα ἤ88 ἃ Γοίδγθηςβ ἴο ἰπ6 ἀοςσίΓΠς 
ὁ ΟΠ τῖϑῖ, δηα- τἢ6- Κπονϊθαρο ἐπιραγΓι α Ὀγ ϊαγ. . 568 
{Π6 ποί6 οἡ 1. 38. Νον, 45 ἴο (δ ἠοοίτιπα. οὗ 
Ομεβί, τιν αἵ Τῃδι τη ἢδα ποτὰ δηή δηιδγασθα 
τ ; δυῖ τΠ6Υ Πιδα ποὶ γοοοῖνεὰ ἴἢ6 11 δηα δεοουγαῖδ 
Κηοσ]εᾶρα οἵ ἰἰ, οὕπω γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον. ὝΠεΓο- 
ἔοτε πνεῦμα ἅγιον ἃ πνεῦμα ἀεποίοα, 1 [8 Ὀθ588216, 
τἢδὲ σομηρεῖς Κπον]εάρο ὁ ἀϊνὶπα ἰγτδ5 ΜΠ οῇ. τα, 
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δέϊογ ἢ 8ι᾿}5 ἀδραγίυγα ἔτοπι {Π6 δδγίἢ, ᾿πηρατίεἀ ὮὉγΥ 
[1Π6 ΑἸΠΗΙΡΉΓΥ ἴο (Π6 Αροβι]68 δῃά οἴπεῖβ ψῆο δά 
᾿Ῥτοίεββϑϑα (Π6 γοϊρίοη οὐ Οἢγιϑί, Οοιηραγε Ζοδη.16, 
11. βΒεαᾳ. (Κιιϊη.) 

Ιῃ {ἢ!15 νον οὗ [ῃ6 δυδ]οος. 8ϑοῖὴθ οὐδοῦ ἀϊ8- 
τἰπριϊϑηθά σοπιμπιοηίαίοῖθ Ιἰκον86 οσοϊηοϊάθ, 85 
Ἐοβοηπι. Βυΐ, βρθοίουβ 88 1 18, 1 τηϑῖ Ὀ6 ρεῖ- 
τη 6 ἰο ᾳιυσβίίοη 115 ἰσυτἢ. Κυϊηοσὶ σογίδι η]ν 18 
ἠοῖ δι Π ον Ζοα [ἢ δϑβοσίηρ ἰδὲ αν σομηηθηϊδίοῦβ 
δχρ δίῃ ᾿ἰ οὗ {π6 ριν οἵ πηῖγας]θ8. 1 Κηον οἵ βοδγοθν 
ΔΩΥ 6] οου8 [ηἰογργοίαγ ηο0 διΓθυο5 ἴο 10 ΔῺΥ 
τῦοτα ἤδη (Π6 ἐσέγαογ ἀϊπαγῳ οἰ 8] οη, ΌΥ πη68η5 οὗ 
[ῃ6 Ηοὶγ ΟΠοϑί, οὗ ἀϊνίπο Κπον]εάρα σοιητηθηϊοδίθα 
ἴο ([ἢ6 ΑΡροβι68 δηά 41} ἴδ: Ὁ] ΟἾ γΙβι 188 'π Ὀγιτ:- 
ἔνα ἃρε, δηά ψῇῃϊοῦ νγὰ8 υπάοι θίθαΥ διηρίαγ (ἤδη 
Πδά Ἔνοῦ Ὀθθη αῇογηθαὰ ἰο δῆυν, Ἄονθὴ ἴῃ Ῥγορῇθίδ. 
Τῆι 10 15 8814 οἴ ἁοδη (6 Βαριϊ8ῖ, ““Ηδ {παῖ 18 ἰφδϑὲ 
ἴῃ {6 Κιηράοιμ οἵ ἤδανθὴ 18 ρτγθαίοσς ἤδη 6." [8 
{Π18 νον 10 15 {ΓΌΪΥ οὐβογνοα Ὀγ [,διηρ6, “ Εὰς!]δ ἢος 
ἀδιηοπβίγασί ροίθϑὶ ΡῈ σεοθηβίοηθηι ἀείδοίαμμι. 
Ψοεῖ. Ταβῖ. 4] 1π61ς8{18 Ὀοη15 Νον. Ταβί. α ἀϊδπιθίγο 
81η{ ΟΡΡΟΒΙ(1, 40.169 βυηΐ, (ΘηΘΌτδ. ἱρηογαηθ8 ῬΘΓ 
νοϊπὶ Μοϑβ8 σοπαθηβαίβθ, σοιπηπΊθηογαῖϊο δίαιθ οχ- 
Ῥτγοῦντγαξίο ᾿γίσὶ ποησδιτι ρογβοϊἴ:, ᾿πΠ6 418 ΠΔΒΟΘΏΒ 
δρὶγέμ8 ἐϊηιογῖὶδ ἃς δογυϊέμί 8, ο. 1 ΔΓ ΒΌΓΡΓΙΒΘα (0 
πὰ {πὶ τοί 8, διηοη, ΙΓ ΌγΥ, Βοηροὶ, Μδ)υ8, 

ΜΙ, δηὰ (διηρθοὶ!, βιιουϊὰ ᾶνα δοοοιηιρα ἅγιον 88 
8 ρ'οβδβΒ. ΕῸΓΣ (48 1 ,δρα οΟὔβθγνεβ,) ἔπεγθ 18 80.6] 
ΣΟΥ σϑϑϑοὴ ἰ0 ρΐδοα σοηἤάθησα ἢ (Π6 δ]ιηοϑὲ υῃ1- 
νΘΓ88] οομβοηΐ οἵ στοοῖκ Μ55. (Ὡδὴ ἴῃ {Π6 οἰδι!οἢ 8 
οἵ βοπ!δ Ἑαίῃμοιβ (48 Οὐ], Ογίζθη, δηα Ο(Πτγγβοβίοιῃ), 
ψ 0 80 οἴζδη αἰοία ἔγομ ΠΘΠΊΟΓΥ, ΟΥΓ βϑοῖῃδ Ν᾽ δγβι ΟὮΣ, 
1 οἢ ΠογΘ (48 οὔθ.) ργορδΌΥ ἔο]οννοά (ἢ 6 δγγίδο, 
ΠΟΙ 6 ΜΘ ΠΊΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰΐ ψγἃ8 οὔθ ὈΥ δοοιάθῃξ, 

Ὁ ΤΉ αδοὸ ἘΠΕ γπΐυβ, το ἐχρ]αΐηβ ἰὰ ὈΥ πνευματικὰ χαρισ- 
μάτα. 1 1τπεγείοσα αρτθα νυ Βομοοείϊρθη ἴπαῖ ἴἤδγα οδπ Ὅς ἢ 
φεΐδγοησε ἴο ἴπε δρὶγὶϊ οὗ μγόρίβδβον (88 Μα)υϑ [10 8), μὲ (ῃαϊ νὰ 
τηυδίὶ υπάἀογβίδηα ἴΐ οὗὨἨἁ ἴδε ῥγείογηδίυσγαὶ δηα οχίγαογ μι ρἱ 8 οὗ 
ἘΠ Ηοῖγ ϑρίγὶῖ, βιδὰ ἴω ἃ υἱδί8]6 ὩὩΒΠΏΘΓ οὐ ἴτε ἢγεὶ (γι ϑιἰδη9, 
ὙΠ ἢ ἰηοϊαάἀοά “ποτέ ἴπδη ἴῃς οἰ οὗ ργορῆθον, δηὰ ἴο τς ἢ γγ88 
δὐδαὶ τ1Π6 οἰες οὗ ἰοηριιε8. 
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ΑΞ5 ἴο {ἐπ6 δυϊδβογν οὐὗὁἨ {π6 τηρϑίγιοαὶ Ψοσβϑίοη οὗ 
ἸΝΟΏΠ8, ἰζ σδηποί, ἴῃ ἐλῤὴδ σ456, Ὀ6 δάιηϊἰ6 ἴο ἢᾶνθ 
8γ ΨΜαΙρἢ ; βίηςθ, ἴῃ ἰγυίἢ, 16 τηλῖκα8 πο ἀΠἔδγθηοδ 
δῇ ἴο 1Π6 5δ6η56 ἢ θίθογ ἅγιον Ὀ6 τοϊδ ηθα οὗ ῃοΐς; [ὉΓ, 
1 οπιϊἐξεαὶ, ᾽᾽ 18 τη Δη 1 }681}γ τὸ θ6 ὠπάογδέοοά. Μα)υ8. 
15 οὗ οριπἴοη {Πδὲ 1{ νν88 [οἰβίβα ἴῃ ἴσοιη Μαίί. 10, 2. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐστιν ἠκούσαμεν, ἘΙΟἾ 566 Π18 
ΨΘΟΙῪ ἱπηρτοῦθ4]6. [{ 15 ρα {παᾶΐ τΠ6 ψογὰ ἤδγα 46- 
ὨοΐοθΒβ, ηοῦ ἴπ6 ρογδοη, Ὀὰΐ {Π6 ορεγαέϊοη οἵ ἴῃ6 ΗΟΙΪΥ 
ϑρΙΓΙ; δηδ, τῃογοίογθ, ποιῃϊηρ σὴ Ὀ6 ΠΊΟΓΕ Ὠἢ- 
ουπά δά {π4ῃ {π6 »γοο ψῇϊοἢ (ἢ6 δοσίηϊδη ΟἾὙ6]]18 
ἤδησοα ἀδάμπορ5, (πᾶῖ 6 Ηοὶγ ΟΠοβί ἐς ποέ ἀοα. Αβ 
ἴο [ἢ6 διδόμενον οὐ δοθὲν, ΠοΘΝΘΙΓ ΘαρΘΎΪΥ ὙΠῸ Ὺ ἤδνθ 
Ὀδθὴ σϑιρῃς ῸΡ ὈΥ 50Π16 ΟΥΙ 68, 816 ΤΙΡΏΓΥ γτθ- 
ραγάθὰ Ὀγ Κυΐϊηοεῖ 88 ἀογίνοα ἴγοπι [ἢ 6 ριϑη) 8 18η8. 
ΘΓ 18 ἰδ ΠΥ 8η 61}}10518, ψν δ σἢ τη6 δηοϊθηΐ σοι- 
τηρηίΐδίοῦβ (485 ψα ἤηά ἔγοιιη Εὐςηντ5,) Δ]16ἀ ἋΡ 1π 
ἔνο ν8γ5, οὕπω ἦν ἐν τοῖς πιστέυουσιν εἰς αὐτὸν, ΟΥ οὕπω 
ἦν δεδομένον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ὧγτ. Ονθη. Πᾶ8 ΠΟΓδ 
δίνοη τ. ἃ Βρθοι θη οὗὨ ἢ18 υ8118] μεσ σηιοπέ ἴῃ οτ- 
οἰβϑη.  Ηα νοι ]ά οπὶί, ἢ τῆγο ΜΝ. τ1ῃ)6 ψοτάβ 
ἅγιον, ἀπ ψὶ ομα ΜΝ. ἰηβογί διδόμενον, ψὨϊςἢ, ἢδ 
8ΑΥ8, ΤῊΔΚ68 (Π6 56η86 ρἰαίη δηὰ ρεογίθου "'Β (1488 
{Π|0Κ8 (ῃαὶ διδόμενον 18 οοπιργεποηάθά ἴῃ λαμβάνειν, 
δι 186 ῥτηςΙρ|6 18 ργθοϑγίοι5, 8η“ ΠΘΓΘ 1Π80Π118510]6. 
ΒΔΓ 18 848 οἴζθη ἃ βυθαι ἀΠἸο ἢ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ (Δ ΚΘὴ 
ουΐ οὗ {πῃ σοηΐϊαχί). Οτ ἐδοξάσθη, Βε86 τῇῆ68 ποία δἱ 
12, 928. , 

. 40, [ἢ νοῦ, 40---ὅ8. 18 ἀΘβου! θα {π6 586αιοὶ, 
πϑιηαῖυ, {π6 ὑνο- [014 εἴἴἶξοίς ρῥγοάιισοθα Ὀοΐἢ οἡ (ἢ6 
τυ 6 (νος. 40---44) δηἀ {πΠ6 ϑαημοάγίτη {56}, 
4δ.---.-Ὦἡ2ὴ8ὁ. Οὗ (Π6 ἔδνοιιγοιβ οἵ Οἢγιϑί, δοηθ, 6 ἃΓὰ 
ἰοἰά, 84, ““ΤῊ!Β 18 ἔγα]ν {παι Ῥτγορ οι," 1, 6. οῃβ οὗ 
(ἢ6 Ρτορἢείβ οὔ (μ6 ΟΙα 'Γεβίδπιθηί. Τῆο ἀϊϑιϊηςίοη 
ἤσδγα πιδάθ Ὀείνψθθη [6856 ΡΘΓΒΟΉΒ, Οἰθαῦγ 5δῆσν8. ΠΟΥ 
ΘΟΙΏΙΠΟη (ο [ἢ6 ΡΘΟΡΙΘ νγ8ἃ8 (ἢ 6 ΘΥΓΓΟΣ (αθγινοα [τῸπὰ 
{Π61Ὁ τὰ 68) οἵ βυρροϑίηρ' (Πδὲ βοιηβ 1} ιϑίτουβ. ῥσγο- 
Ῥῆδὶ μοι ]ὰ ἅγ186 ἔγοτῃ 6 ἀθδά, δηά ργϑρᾶσγα ἴογ [ἢ 8 
Δάνρηϊ οὔ [πΠ6 ΝΜ οβϑίαῃ. (1,διηρ6.) 

41, μὴ γὰρ ἐκ τ. Γ΄. 1 νοιϊὰ ποῖα σπάθγ γὰρ 



9606 857, 5ΟΉΝ, ΟΗ͂ΛΡ. ΥἹἱ]. 

ἐφίέιν, π Ἡῖϊοἢ (Κα τῆ6 Οστη. ἀαηη) 8, ἴῃ 8ςἢ} ἀιιδ8- 
(1005, ποῖ οαὐϑαί Ὀυΐ Θτοορέϊυε, ἀοεϊρηδίίηρ, δὰ ἀγρθ- 
ἤπθηΐ σοηίγαγυ ἴο (6 {Πϊηρ' ρτοροβθά. δοὸ Μαίϊ. 97, 
23. Μαῖίι. 9, δ. 1 (οτ. 11, 92. μὴ γὰο οἰκίας οὐκ ἔχετε. 
([μτρ6.) Γὰρ σίνος τ[ἢ6 Τϑαβοὴ οἵ ἃ βεηΐθησε ψῆϊοἢ 
15 ΒΙΠΡΙ6556. : Οἐλονς δαί, Τἠλὶδ ἰς ἐδ Ολνὶδέ ; διιέ 
δέλογα καϊά, ΓΤ αὶ σαηηοΐ ὃς: ὀδεοαιιδο ἐδὸ (ΟἈγιὶσέ ἐξ 
ποὲ οὐηϊθ ομΐ οΥ Οαἰϊίθο. Τα [ηἰοτγγοραῖϊνο τη τῃδ 
ὀτγιρίηδ] 15 δΘαυναίοπί ἴο ἃ ποραίνο, δῦ 15 ἐμ (τινε 
ἐο ἐοὐιθ οέ 910} Οαἰϊίοοῦ Τῇ δῆβνοῦ ἴο ψῃηΐϊοῆ 18, 
Διο, ἠδ ἐς ποΐ. 
1 {86 ποχῖ νοῖβ86 {ΠῸν ρίνα ἃ (Ο5ἘΠΠἸΟΩΥ ἴο .[68115᾽8 
ἠσεοοηέ δὰ δὲν ἐΐ, ΝΜ Ὠϊοῖ, ρου ῆαρ8, (ἢ ν Ππ||6 τποιιρὶ 
οἵ οἵ ᾿Ἰηἱϊθοπάθα. γοῦαῦ]ν 11 8 υἵ Π{Π|6 Κποννὴ δὲ 
ογιιβα] πὶ, δ τῆδι }υποΐαγο, {πὶ «650}8 τνᾶ8 Ὀογη δὲ 
Βείξπίοδοηι. ΤῊ ἰοηστ! οὐἩ τἰπι6; (6 ΜΑρὶ ρσοϊηρ 
Ὠοίηδ δΔηοίποῦ Ψαγ, ποῖ {γοισὶ) δογαβαίοῖη : (ἢ 6 
δἰ ρηϊοΓγ οὐ τὴ6 οσπι ἄγθη δἱ Βοι οὔτ, ἴῃ νι! οἢ κι 
ΕἸ ΡῈ τ με τπουρίς τπαὶ «6805 δ] μευ θη 6α, δηὰ [5 
Ῥγναῖθ πηδηηοϑν οἵ Πνίηρ ἤτοι [8 Ὀἰγί ἢ ἴο [ν18. πλ1Π18- 
ἴτυν, δῦοιυιϊ ὉΠΙΓΓΥ γοᾶγβ, πμδα 4}} σοῃεθυιοά ἰοὸ .08- 
Ἰπονδῖο οὔ ἴο ϑόΚοη [δἰ Το γ ΚΆΌΪο ὄνρῃϊ; 850 {π8ξ 
{18 ργορϑθ] [ποτ  γα ἔδνν ογ ποῃδ (ἤθη ἰἰνίηρ αἱ 
Φογυβαίθια ἢ δή οπαγροὰ {Ποῖ πηϑπιογίθα ψἸἢ 80 
ΟὔδοιΓΘ ἃ [Δςί 848 ..681:13᾽8 Ὀοίησ θοόγῃ πογὸ, δηὰ ἢ]5 
πιοΐμογ θηγο θὰ ἀπηοηρ {6 ἀοβοοηήδηίβ οὗ ᾿λανίά. 
(Ματγκία πα.) 

42. ἡἣ γραφὴ. Ηδθγα ποτ νγᾶβ ἃ γϑίδγθηςθ (0 
δουδγαΐ ρᾶ88δρ 68 οἵἉ δογρίπγο, νη οἢ {ΠῸ Ὺ ἀχρίδιπϑά 
οἵ τῇῆο Μοβϑιαΐ. δηᾶὰ ἢϊ5 δ}. ὅ66 19. 11. 1. ὅοι- 
238. ὅ. Μιςοῖ. ὅ, 1. 5. 89,86. (Κι.) ὙΤΠΙΒ. τηοάς 
οὗ οἰζαί!οη 18 σοιη ρα θα ψ ἢ τῃ6 Ηδθ)». ΔΊΩΙ ὍΝ, 
ὉΓ τ ὮΝ ΟΥ δαγοηἨιβίι5 ἀ(α ἐογπηι} 15, ΔΠ]6ρ. δ. δὲ. 
ΓΠα65., δηὰ ἣ᾽ εἰβϑίοι ἢ ἢ. ὅ ὅς 6, 8η ψτἢ της Οτοοῖς 
Ὀγ ϑαρῆοὶ οη Μαγκ 15, 28. ΤΠ ἰθοττῃ εἶπε ἰνοῖνδ5 
εἶν αμέδονγ έν οἵ δοπρίυγο, 858 {πδ0 ἴο ἡ ἰοῦ δἰτοπεοῦ 
τησβὲ θ6 ρ814, δηἀ οὐοάϊθησα γἱο] θά. ([,Δτηρ6.) 

42. ὅπου ἦν Δαβὶδ, ψἤοτγα 1λαν!ὰ τγοϑ θά ογ ἀψοΐί. 
Τδιρα [48 ργονρα ἵγοῃι [ῃ6 ψτίτηρσβ οὗ ἴΠ6 δῦ: Ππ8 
(παῖ τῃ6 δανοῦ ὅοεν5 δοκηον οήἠαεά ἐπᾳὶ ΟΠ κϑδ γγὰβ 
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οὔιΠ6 (ΠΥ οἵ αν. [0 18 ρ᾽αίη [πδὲ θούΪι {{|86 βογίβ 
ΟἿ ρουβοβ ἤθγα πη! οηθα {που σης (δι ἢ6 νν85 Ὀοτῃ 
ἢ ΟἀΑἰΠ|66. [απὴ|ρ6 γειπμδύκϑ ἴπδί (ἢ ᾿Γαἰηλ 88, 
83 Ψοπαίδαδηῃ, αγοῦι, Κι οῆι, Αὐυαγῦυϑᾶποὶ, ἕο. δοκῆον- 
Ἰρήρε τᾶ {πὸ Μεββίδῃ νγν8 ἴο Ὀ6 θοτη τη Βα. ] οἰ 61. 

44.. τινὲς δὲ ἤθελον, δογπθ, ἰ. 6. οὗ (086 ΨψὴΠΟ0 σΟη: 
ἰοηἀοαὰ {πὲ 9681:8 σου ὈΥ Ὧο πιοδη8 ὃῦ6 (6 
Μ .εβϑίδῃ (866 41. 364.) δηἀ ψϑσγὰ οὗ [Π6 ῬΠαγιβαισαῖ 
ρῬατγίυ, νου] ΠΟΥ ἰᾶνθ ἀρργοποηάρά πϊπ ; γαῖ 
ΠῸ ΟΠ6 ἀδγοά ἴο ἠο 80, 5ἴηςα, ἰπουρὴ τῃδγὸ ᾿νὰ5 ἃ α15- 
ΒΘΏΓΟ ΓΟβροοίίηρ τἢ6 βογβοὴ οὐ “6648, (δΒοι6 
δοσουηθηρ ἢ] τἢ6 Μαβϑιδῆ, οἵποῦθ, ἐδαέ ρμγορἠείΐ,) 
γαοῦ ΠΟΙ ΕἾ ΘΓ ρᾶγίν νοι] ἤδνο βυῇεγοα ἢϊ ἴο δα ἰδὰ 
ΑΑΥ σαρῦνο. (Κυϊη.) 
ΤΊ νοι σχίσμα, Ρτοροῦν ἀδηοίθβ ἃ γθηΐ, δ ΕΠ Γ 

ἴῃ ἃ ραγιηθηΐ, ἃ5 ἴῃ Μαιίἢ. 9, 16. Μαικ 2, 2]. οἵ ἃ 
τὩΡίΓο 1η ἃ τοοῖκ: (8ε6 18. 2, 21.) .ἀπὰ ἰνθγθ, ἃ5. ἴῃ 
9, 160. 10, 9. ἀδηοῖεβ ἃ εἰἰνιβιοη, οὐ ἀἰββθηΐ ἢ Ομ! ηΐοι; 
ΟΓΥ ΓΑΙΠΟΓ ἃ αἀἰδαρσγθοιηθηΐ οὐ ἀθθδΐξα ἴῃ δγριπμήθης. 11 
ἴ8 γα ] γ ορβογνοά Ὀγ [μλιηρο, "" Αββοϊβὶ ἢσδσγί, φυαϑῆάο 
εἸβρυϊδίίοποβ ἀθ νϑυϊταιθυ5 ἴῃ αἰρ ἠδ 4100 68 ἀθαδιιηΐ, 
Ὠδαιδ ἀσβι θείη πγ ᾿ῃΠνΘΏΪ Πα νϑγι πῇ, 564 ζαβίι8 οἱ 
ΜΊΠΟΘΗΝΙ βιπα!απὶ δΔηϊπηοβ ὁσοιραῖ." ΄ 

46---40. ἦλθον οἱ ὑπηοέται. Ἦλθον 15 ἢόγδα ρῥυ ἔου 
ἐπανῆλθον, (ἃ Εν πη υ8 αχρίδίη8,) σαπιθ δαοῖ, 
Τογηθὰ. 8ὅ0. Μαεαιίῃ. 4, 40. ψιθγθ 566 ἴπ6 ποίξδ. 
(Κυϊη.) Οὐδέποτε ἐλάλησεν ἄνθρωπος, εἰς οὗτος ἄνθρω- 
πος, 1. 6. ““Νονοῦ ἢᾶνα ψ6 ΠραΓα ΔῊΥ οὔδ ἰοδοῇ ἃ5 6 
ἰοδοῆοιῃ ; ΘΝ Ὶ να ΜῈ βΒ66η 80 οἰοαιθηΐ ἃ Βρϑδΐζσ, 
ὉΓ 50 ΨΙ56 ἃ ἰρδοῆογ.᾿" Ἐ ΕΓ γιηϊ8 δηά Οτοίεβ 
Ὁὔδονο, (Πα ΓἯΘΥ ΠΟΠΘΒΕΪΥ σοηΐοβὸ Ὁ. (6 ἰγυςῃ. 

Ἐ ΡΙυξαγοῖ, Ρ. 431. (οἰϊο Ὀγ ΑἸΘΣ 1) τηθητ! οἢ8 ἰΐ ἃ8 Ὁ ΤΟ Π]ΟΥΔΌΪ 
φῳγοοῦ οὔτ᾽ Ἔχίγαογύϊηαγν εἰοαιεηοο οὗ Μαᾶγκ Απίοηγ, νει Μασγίῖιι8 
δ6ῃηῖ β0]άϊεγβ ἰο ΚΙ ἢΐπη, (Πδὶ  οη 6 Ὀθρδη παραιτεῖσθαι τὸν 
θάνατον, ἰο ρἱεαά ξογΥ πὲβ ἰϊ{6, νὰ αἰβαγπιβά {Πθῖῦ γεβοϊαςτ!οη, 80 {ἰιαῖ 
ΠΟΥ πο] δ ἱπίο ἴθασβ, δη4 δχοϊαϊπιε, τίς οὕτω δύναται εἰπεῖν ὡς 
ἐκεῖνος - ειοϊείη σοραγαβ Ἐμίοιεῖ, 35. βρϑακίηρ οὗ ννιμαῖ {Π6 μ]"}- 
Ἰοβορῇειβ δᾶγ οὗἩ ϑοογαίβ : εὖ Σωκράτης λέγει; καὶ τοι τὶς οὕτω δύ- 
ναται εἰπεῖν ὡς ἐκεῖνος ; θέλουσι καὶ αὐτοὶ φιλοσοφεῖν. 

τ [ταρα τν6}} Π]υϑιαῖθβ (ἢ 8 σοη δβοίοη οὔ πε οβίσογθ, Ὀ. ϑῃθνίηρ, 
{παῖ ΟἾγῖθὶ ννα8 ἃ Τεδοθοῦ ἴο 6 ριείεγγοά ἴο 4}} οἰ ποῦϑ, ἢοΐ Οηἷγ ἴῃ 
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ἼΠΟΥ ἀο ποΐ ρ]οδά ἴῃ δχουβ6 ἰποῖν ἔδαγ οὗ [Π6 πῃ} 1- 
(πά6, θυιῖ ανίποθ ἃ τη ἀηὰ σοηϑεοίθησα τοιβϑά Κ᾽ 
ἀϊνίηθ {ταἢ, δηὰ 30 ἴαγ ᾶγὸ Ὀοιοὺ [Π8ὴ (Π6ῚΓ Ππηὰδίογϑ. 
1 σαπποῖ, μονανοῦ, δϑϑθηὶ (ο ΟΠτγγβοβίοιῃ, ΟΥπ11}, 
Αὐυρυβίη, δηὰ οἵπασ δηςοίθης σοπιηρηίδίογβ, {πδὲ 
{Π6Γ6 ἃΓ6 ἤδγθ ΔΏΥ τηλγκΚ8 οὐ ἐγ γαϊές ἐπ Οἢγῖδί. 
" 47. μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε, ἴΐανα γα α'δο ὈδΘῃ 
ἀο]υάοα Ὀγ πῖπι. ΤΠΐβ ἰδηριαρα νγ88 οὗ ἃ ρίθςθ ψη ἢ 
{αὶ ψἈϊςἢ ψγα Ηπά ἴῃ οἴ Γ ραβϑασθϑ, ἤΘΓΘ ΓΠ6Ὺ (4}} 
ΟἸὨγῖϑὲ πλάνος, ἃ ἀδσείνοσ. 1,λρ6 τοάγΚ8 οἡ {Π|6 
ἕογοθ οὕ καὶ, ψ σοῦ ἢϊη5 δῇ {π6 στοδΐ ῃιπηθδογ {Ἰδὲ 
ἤδα αἰγοδὰν θθθῆ, ἃ8 ΤΠ6Ὺ 8αϊά, ἀδοοῖνοά. ““ ἤδθγε 
ὁΠ6 σδηποΐ δι οὔϑογνα (βᾶγ8 ΕΠ γι 8, ἔγοπι (ἢγυ- 
805[0Π}} [ἢ 6 τἸηδΠ688 δηἃ νϑῃθπιθηςε οὗ τ 61γ δηνΥ. 
Εὸγ τῃουρῇ ἐπον οὐρῆϊΐ ται ἕο μάνα δϑίκθά, “ τολαέ 
ἐδ 1έ (παὶ 6 ἢδίἢ 8814 ᾽ γϑῖ {18 {Π6 Ὺ σου]ά ποί Ὀτγίηρ' 
(Ππεοιηβοίνοβ ἰο ἄο. ὍΠΟΥ ἄο ποῖ, Πού αν σ, ι.186 808- 
(αΥγ, ἰεϑὲ {παν 8ῃου]ὰ ΠΟ αἰϊθηδία ἴΠ6πὶ, Ὀυΐ 
[411 τὸ νῃθοα]ηρ {πο πὶ." ([,Δ1ηΡ6.) : 

48. Μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων, ὅτε. 41 ἢ Δγ ΟἿδ οὗ {Π|6 
τυ] 6 γβ, ὅζο. ἱ. 6. οὔ Βα ϑαπῃβάγιπι, στ ῃοβα ἀυίν 1 τνᾶ8 
ἰο ίαἶκα σᾶγα (δὶ πο [186 ἀοοίγ!η68 βου ἃ θ6 ὑγο- 
Ῥομπααά, δηά ἰο πο] ἃ δῃφυῖγυ σοποθγηϊηρ ἰἤο86 ἢ ο 
ΘΓ τη κΚίηρ ἱππονϑίϊοη8 ἴῃ ἰῃ6 σπυγοῦ. 5661, 9. 
(Κιιη.) Τὺ ἴπδν ἄγρια ἔγοιῃ ἴπ6 ὑνοίοϊ ἃ αυΐϊδο- 
ΣΙ168, οί 1 1ς]Α] ἀπ πὰρ δίγα]. " (Οτοί.) [ηδίοδα 

ΤΟρΆσα ἴο ἢ]8 ρεῦβοη, 8δ8 Ὀεΐηρ; θεάνθρωπος (ἀοἀ-τ8η) Ὀυΐ αἴ5ο ἴῃ 
Τεβθροοῖ οὗ ἢ}}5 ἀοεοίγὶπθ. (866 Φοῆη 3, 81--94.) “Νο οῃδ (σοπιϊ 168 
1 δρε) δια τοῦ 80 βροόκεη; νυ ῆεῖΠοΓ νγα γοργὰ (Πε δι )εοὲ οΓ ἐἷς 
ἀοοίγὶ πο, οἴηοα ἱξ οουίαϊηοα ἴα 9 νν]οἢ πΠῸ Οἠδ ἢ88 ουδὺ κπούνη ὑυϊ 
6 ψῆο ραγίοοϊς οὗ {π6 δἴδγῃδὶ οουηδβε}9 οὗ 6 ΕδΙΠΟΣ : δηὰ δίηοα ὯὨῸ 
Οηδ δὰ ἀαδγοὰ ἴο γεργοβδθηΐ Ὠϊ)β6 ] 85 (πε οὐγεοέ δῃὰ ῥοιιπέαὶπ οΥΓ 
“αϊμι, Ὧο οδη 881|8Υ {Π6 [Πἰγϑῖ οὗ ἴῃ βο]: οὐ νυῆμείπδσ ννα ἴδ κὸ 
Ἰηΐο σοηβίἀδγδίίοη {πῸ πιαηπετ Ο ἐεασπὶπρ, ἴου ὯῸ ὁπ ;δά δνοὺ δά- 
ἀγεβεθα ἢΐ5 διά ϊοτθ ἢ συςἢ πγδ)εδίγ, ἔγεοάομ, δυδνὶςν, δπα ρΟΥΤΕΓ 
ἴο 8εῖΖ6 ἴδε δἰἰδηϊίοη, απ ολρίϊναῖϊα {ΠΠ6 αἰθξδβοϊίουβ: οὐ, ἤπδΠν, ἡ ννα 
ννεϊρῇ ἴηε εὐεοίς, νυν οἷ νοῦ 6 δοῖυδ!!Υ σοπβρίουουϑ ἰῃ ἴἢ6 ΠΟ 5218]}] 
ΠΌΠΊΌΕΣ Οὗ ροσβοὴθ ἤομ ἴα ἔογος οἔττυῖ ἢ πὰ ἀεῖδοῃοα ἔγοτῃ (ἢοῖγ 
ΡΓγο)υάϊοοθ, δηά ἢαά ἰηἀδυςεὰ ἴο γε] 4 οδεάϊδηςε ἴο 6 ΝΜεβϑίδῃ δηὰ 
ἢ. 19 ΤΏ ἰϑί 618. 
,; Ἔ Βιυι] δβϑεπῖ ἰο Ὠοάάτγιάρε, (παὶ Ὁ Ῥλατίδθε8 5 ἤεγα τπηϑδηΐ (ἢ 6 
ϑεοῖ ἴῃ βαπογαὶ, ἀπ, 88 ορροβϑὰ ἴο {Π|ὲ ᾿Αρχόντων, ἴδοθε οὗ ἃ ργναϊα 
βίατοη. Νογ 8 ἴεγε δὴν ργ Δ Ὀ  ΠὙ ἴῃ {6 δα ρροθίτοη οὗ αγοίίυ5, 
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οὔ αγριηιοηΐ8 ἀφ Ὀγίηρ ἑογψαγά {πὸ αμέλογιέν οὗ 
ἴπο88 ψῆο ἤδνα (ἢ 6 γαρυϊδίίοη οἵ Ἰδγη!ηρ,, 88 ἸΏ6Ὲ 
νῇο ᾿π|ΡυρῺ {Ππ6 {τα ἢ ἀβιιδ! γ ἀο. (Βοβθηιῃ.) δ6θ 
ΒΥ. ᾿ 

40. ἀλλ᾽ ὁ ὄχλος ὀὗτος, ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον, ἐπι- 
κατάρατοί εἰσι, ““Ὀπὺ [18 τηοῦ, οὐ σά 016, ψο Ὀ6!] ον. 
968..3, ΔΓ δοσιιγβρά.," Ηρῖ ψ ἢᾶνα ἃ τϑιῃδικαῦϊθ 
6110 515, Ὑν Πιοἢ 15 σι ρ ]γΥ διἰτιθυϊοα Ὀγ (488 ἴο {Π6. 
νϑῃοιηηθηΐϊ οιηοίϊοῃ οὗ [Π6 ϑρθᾶκοθῖβ. 448 ἴο (Π6 οχ- 
ΡΓΘβϑίοῃ ὄχλος, γιοῦ, γαῤῥίο, ᾿ὶ ἜΧργεββδεβ ἃ ΗΠ βΌγον 
Ρἤγαβα ἰγθαυαθηΐς ἢπ (6 ψι!ηρδθ οὔ τἢ6 ΒΔΌΡΙΏ8, 
ΜΝ ὉΝ, ν ῃιοῦ (ΠΚ6 (ῃ6 1,Δ.ὲ1η ἐογγ πἰϊμα, νι τἢ (15 
δχοθρίίοῃ, ἤοψανοῦ, (μι ἐλαέ ρῇγαβα τ ΟΓΟΪῪ δ 88 (ἢ6 
8686 οὗ ρῥἰοθεῖδη,) δἰνναγβ ἀθποίθβ ἴμοβα ἱρῃοσδηξ 
οὗ Ἰανν,Ἐ δηά 1ΠΠ{ππταΐΘ.0 Νιιμηθγουῦβ δχϑιῃρθβ οὗ 
{Π18 ρἤγαϑθ ἅτ6 ὑγοάιςθαὰ Ὀγν Ηδιηποηά, 1ἡρῃίίοοί, 
ϑομοοίίροη, δμὰ δ εἰϑιοῖῃ. ΒγῪ (6 νόμος 185 [)6Γ6 
τηθδηΐ (π6 ψῃο]6 οἵ [Π6 Δεν 8}. δοσιρίαγθβ, ᾿πΠο 1 ηρὲ 
(ἢ8. οτγὰὶ ἰγδα!οη8, δηὰ τῃ6 Ιηἰογργοίδιοηβ οὗ [886 

(δι (18 ᾿ηςἰπγαί68 (Πδὶ ἴῃ ο56 οὗ ἰῃ6ς Θνγεδὶ Ὁουηο:} το ἱπο] πο ἰο 
Ὀαϊίενα ἴῃ Δεβϑιιβ, νγεῖα ϑααάποοεθ, [1 {πῖπκ, νυ οαάγίαρο, ἐπ δῖ: 
1Π6 16 ἰϑ 0 Γεδβ0ὴ ἴο Ὀεϊϊενς (Ππαἴ (ἢ6 ϑαάδάμοθεβ νγογὸ Ἰῃοϊ θα ἴο 
Τοσοῖνο ἴα αοδϑρεὶ. Ὑοῖ βοπηα οὗ {Π ϑαδάινοεε8, 85 νγῈ}} 88 ἴῃς Ρἢδ- 
ΤΊ86 69, ννεηΐ ἴο ἴἢ6 Ὀϑρίϊδπι οὗ Φοἤη. 
Ἐκ [8 ν}} οὐϑεγνϑὰ ὃὉγ [4π|ρ6, {παῖ [Π6 ἐχργεϑϑίοη ννᾶβ Δρρ) ἃ 

Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἴο ΟΠ6 νγΠῸ νγὰ8 τ Γ ν Ἰσηογδηΐ οὗ {Ππ ἰανν, Ὀυζϊ ἴο οὔθ νγ8ο 
σου ποῖ ἰοαγῃ οὗ ἴῃ6 ἈαθὈΐη8, δηὰ τοςοεῖνα (Ποὶγ (γα! ἰοη8. ΤΠ 8 
18 ρ]αΐη ἤἔγοιῃ ἴῃ 6 [0] ον ρ; ράβϑαμε οὗ δοία, οὶ. 24, 1. (οἰϊεὰ Ὀγ 
ϑοδῃοεῖῖρ.) ὙΠΟ ἰ8 ΥἹπ ὩΡ ὃ Αμϑννεσ, Ηδ {παῖ ἀοῖ ἠοῖ τερολῖ 
ἴῃ6 Καὶ ο ἢγηδ πλογηΐϊηρ πὰ ἐνθηΐηρ τοροῖθογ τυνῖ ἢ Ηἷ8 ΟἿἿΠΟΡ ὑγδγαῦϑ. 
δυο 15 (η6 ορίηΐοη οὗ Η. Μεῖν, Βαυῖ (δε ννῖδα ἤδη 880: ἤδβ νῇο 
ἄτῃ ηοῖϊ ννϑὰγ (6 ρηγίδοί ογῖθβ.0 Τῇ βοὴ οὗ Αϑβδι8β βαϊϊῃ : Ηα ψῆοῸ 
ἀοι ἢ μοὶ ννεᾶσγ ἔγἸ ΠΡ 8 οἷἱ ᾿νἶ8 ργαγττηεηΐ9θ. Ε. Ζοηδίῃδη, [6 βοὴ οὗ 
Φοξορὴ, βδἢ : Ηδ ψο παῖῃῃ οἢ]άτγθη, Ὀαΐ ἀοίῃ ἠοῖ Ὀγίηρ; [6 πὶ ἂρ 
ἴῃ ἴ)6 βίιιαγ οὗ {π6 [Ἂνν. ΟἴΠε18 δᾶὺ : ΑἸ μουρἢ ἃ τῇδ βίυαγ ἰδ 6 
[,διν, γεῖ 1 6 ἀοίἢ ποῖ τηϊηϊδίον. απο (Π6 Ἰραγηθά, ἢς 8 ΧἽΜΠ ὈΘΡ. 
Ιη βυςἢ σοηίεπηρῖ τνογε ἴξεβα ἐεγγα βἰδὲ μοὶ ἃ Ὁγ ἴΠ6 ιτοΐδο, {μαι (Π6Ὺ 
δᾶνα ἴΠδπὰ ἴῃ Δρρεὶ]ϊαϊίομ οὗὁἨ ἄἀοζε, ψουϊὰ ποῖ θαῖ νἱἢ τἤθτω, ἀπά 
Θχοϊυἀοα {Π6π} ἔγουμ 4} {πὶ τῇοσο ποῃουγδῦὶα οἰοεβ οὔ ἴθ, ὅδε [ἢ8 
ἘΔΌὈΪηἰςὉ] οἱαϊίοηβ δα ιιοοὰ ὉΥ [διρα, ΠΟ νγ6}} σοχῃρδ 88 (ἢ 5 
δσγοόρδηςα ΨΠΓᾺῈἢ (ἢς σοηϊειμρί 80 ἀεοϊάεαϊν ϑῆοννῃ ὉΥ ἴΠ6 αδη(}1}68 ἴο- 
ψαγάθ [Π086 ὙΠῸ Ὠαά ποῖ Ὀδδη ἰηἰἰαἰεὰ ἰηΐο {ΠΘὶσ τηγϑίοσιθβ, 850 
ϑάρρῇῆο ἂρ Αἰμεη. ἴ.. 10. ὁ δῆμος οὐδὲν οὐτ᾽ ἀκούων οὐθ᾽ ὁρῶν, διὰ 
Ηοτ. ὕλῃ. 1, 8, Οἀϊ ρτγοίδημσιῃ νι]ρι18 εἴ ἄγοθο. 



ΟΟ 81. 50ΗΝ, Ο(ΗᾺΑΡ. νι. 

Ῥοοσίοτβ. Α,5 (ὁ {86 ἴοτπ), ἐπικατάρατοι, Ἰἰΐ 15 Ποῖ 80 
ΕΔΒΥ ἴ0 δΔοουγαίοθὶ Υ ἀθίθγιηϊηθ ἰ18᾽ ἔογοθ. [1ρρ6 οὗὔ- 
δοῦνϑϑ, ἰδ [ἴ 5 σοπϑίδητΥ ἰὴ {Π6 δορί. ιι864 ον ὝΝ, 
δΔηἃ Π88 ἃ ΘΟ ΙΓ οι ρἢ 8818 1 (Πμ6 (Πγϑαϊθηϊηρδ οὗ 
ἐἰθ [νν, ν ἢιοῃ ἀδηοιηςοά 8}} βογίβ οὗ ρυῃβῃιηθηΐ, 
Ὀοιἢ τοιηρογαὶ 8ηα δἰθγηδὶ, οὐ 118 ἰγδηβρΎΘβ80 8. 80 
ΠΑ Ϊν (σσπιηυδὺ 6) αἀἰὰ {ἢ 686 τυὲδα πηδὴ 464] ψ ΗΠ 
1Ππ0586 ψ 0 γο[86ἀ το ἠδ] νοῦ ἘΠ 6 πη8ο ᾽ ν68 νοῦ ἴο ἐΠ οὶ γ 
ἐοδοϊηρ. ΤΏογ ψοῖ ἰουοί οὶ ΨΠ ΠῸ μὲέψ ΤῸΥ 
16 π|, Ποὺ ἀδβϑίγε οἵ γοσονθεηρ ΟΥ βανίηρ' Ποῖ ; δα 
(ΠΟΥ 81:ρ]ν ἀροιηηδιθά δηα ἀδηοιιησοα οχϑούδί ἢ 8 
διηβῦ (ἢ8π|. 80 Οδ]. 8,10. (1 ρ6.}ὺ [Κυΐποεϊ!; 
οννονϑγ, οὔ δοοουῃῖῦ οὔ 0, δ. νοι] πη δγριοῦ ἐπικα- 
τάρατος εἶναι ἴο Ὀ6 σιιγβοι, δχοοιηιηηϊοσδύθα, δ} 81}}16- 
τοί 86, μυϊ ουΐ οἵ [86 βγπαρορῖιθ. “ΕοΓ (ϑᾶγ5 Π6)} 
{μὶ8 ΘΧοοπιΠ] ΟΒ ΕΟ ννἃ8 Δοσοιηρδηϊ θα νν11}} ΟΊ ΓΒΘ8 
ΔηἋ τηδ]θα!οίοη8: 80 Πῖ ἢ6 ΨψῆῸ ψὰ8 ἀποσυνα- 
γάγος ν)88, (ΠοΓοΙΌΓΟ, ἐπικατάρατος. Ἠρδησα {ἢ 686 ἵνο 
ϑοῦγὰδ οᾶπη6 ἴο ἀδηοία {6 δδηη6 (ηρ." Βαυΐ ἰο {815 
ἱηογργθίδίοη 1 σαπηοΐ 4856 η1. δ 6 Ό8Πη 6. [ἢ [118 [,6χ. 
ΘΧΡΙ ἸΏΒ 1 ημέξμ8 6556 μγδέϊ!, ἐυογέἠίεδ5, Δι ἃ οἰἴΐ68 
Ρ)αἰδγοὴ ἀ6 Εάμυς. ἀνθρώπους ἀσήμους καὶ καταράτους. 
50 [ἴῃ ΟὟΓ οὐη ἰδησιιαρα (ἢ6 ψογά ευγοίοὐδ ἀδηοῖθβ 

᾿ς ἈΚ Ή, Τοοξο [88 νν6}} ἱγαορὰ {π6 ννογὰ ἤγοπι ἴη Οοἴπίο ὙΡΙΚΑΝ, 
δΔηὰ ἴδε ϑάχοη βριςβῆ, ἰο ρμεγβοεκίθ, αὔῆϊοι, ρυπὶεἢ, αὐέπσο, ἃς. ες 
Π88, ΒΟνΡΕΥΟΓ, 116 ἴῃ 8οἰΖιηρ᾽ ΟΝ 1Π6 ὑτγίηγενε ἰἄδα, νος, ΠΥ Κορὶ 
ἷῃ νον», νν }} δεδοιηῖ ΓῸΓ 41] {6 ἀαγίναῖινα βθῆβθϑ, ΠΆΠΊΟΙγ, ἐὸ ὑγθαΐ, 
ογδὶ), ἢκτί, ννὈ ον τᾶν Ὀ6 αϊοοογηθὰ ἴῃ τὐασῖ, ὠτεοῖ, δηκὶ εὐταὶοῖ, 
ὠὡλαΐ ἐς ὕγοζεν απή ἐλγοώη οἱὲ δὲ {ἢ δθα, 85 Ὀῖδος8 οὗ 868 ννδδ, νου, 
ἃς, Βυὶ 85 »ῃαῖ 56 ὅγολθη απὰ οὐυκῃο Ὀεοοιπθθ ΟΡ ΠΠῚῚ1]6 νδ]αθ, 
πεηδδ ἰΐ ΤΏΔΥ ΘΑΒΪΥ ἀφηοῖα ννῃδῖ 18 γεΐμδθ, υἱΐδ, 8 Ἀρρ!!: 6 το Ὀοτῇ 
ῬΕΆΒΟΝΒ [85 ἴῃς [(οἸδηαΐς τὐαγρ, μετ πιείαἰ ιοεὶῃ ΤΟΥ τταρ,} ἰδ6 ϑάχοη 
Ῥμεςεῖβ, απ: εχὶίε, ἀπ 18 ΠΡ 8} μγείοὐ, 8. νὶ]δ δη δδοπιηίπδὺϊα 
ῬΕΥΘΟΏ, ΟΥ̓ ΤΗΊΙΝΟΕ, 88 ἴῃ [6 ϑ'΄|ΟΕ 5}: Ἰνταὶ Κ οὐ ντοκ, ἀπά πε θδη ϑἢ 
ωὠγαξ, γῆ. Ἦρηοο (Πε δοοι(ἰϑῃ τὶ, δηὰ οὔτ τὶ ϊης ἀπὰ τογέοκ- 
Ἡπρ, νυ Βίεῃ ἀθποῖς ἃ ρα ΠΥ Οἢ1]4, 16 τνογϑὲ οὔ ἴῃς ἔβγη. Α59 ἴο [ἢς 
Θοιῖδϊὶς ὙΡΙΚΑΝ, δπᾷ (ῆε Αηρ;. ϑαχ. εὐγίσαπ, ἴον ΔΓ ον] ἀθητν (ἢ ς 
δᾶτηθ ὙΠ} ἴδ ἀηοίεηϊ δηΐ ἰοηρ δίηοβ υνϑοίθϊς αγεεῖκ νοσῦ8β, ῥάκω 
ἀπὰ ῥήγω (ἔτοπι ψῃεηςε ῥήγνυμι) Οὗ ν Ποῖ {πε Βογίο ἕο ΓηῚ τνὰ8 ῥάγω, 
ἔτοζω ᾿νῆδποα ῥάκος, απν ἐλίησ ὑγοΐθη, ἀρὰ οὐν τὰρ. Ῥ Παῖ ργονὸϑ 
{πὸ Δ ΠΥ 18, ἔπαῖ ἐῃς ΥΥ͂ οὗἩἨἁ τῆς αοιδίο κηα ΑἸ. δ6χ. δῆϑινειε ἴσ 
(ἢ “ρίγένιΘ αϑρεῦ ἴῃ 16 σεεκ νογῦ8. Ἠοπος τς δεγίσοα 55 ηἰβςα: 
ἴἰοπ οὗ ὡτγεολ, ὐὐοίελο, ὠτεῖξκ, ναὶ, ταῖς, (ν πθποΘ ον γαοῖς απ 
ταὶπ.) ἴουηὰ ἰὼ α]ά “δι ἢ 015, πϑιη οἷν ἠμγέ, ἐπλισῃγ ρεπιδἠινιεπέ, αὺὸ 



51. 900ΗΝ, ΓΗΑΡ. Νν1], 9η1} 

ΒοίΪι ουξδθᾷ δῃἀ Δρομιίηδθϊς ; ἀπά, άΪν, υἱΐε, τοΐμδε, 
1η ΜΒΙοΐ 80η86 10 ΟσΟιΓ8 1 δ Κοθρθαγσ. Βιΐ (6 
ΟἸΑ55104] Δ ΠΟΥ ἢᾶ5 οί ἤθγα 80 τῃοἢ Ψεῖρἢΐ ἃ8 
1Π8 ΗΕ] πιβιῖς. οβιάθβ, ἐπικατάρατος ΜουΪὰ 8661 
ἃ ΠΛΌΟΝ ΒΙΓΟΠΡΟΙ ΘΧριθβϑίοῃ τη κατάρατος, ΨἬΏΙΓῆ 
15 δχρίιῃμοιὶ ρν δυ1.Δ8 κατάρας ἄξιος, ιυογἐδῳ ο΄ 6π6- 
εὐ αἰϊοη. 
. 0. Τα δαμποάγιη ἃ Δρρ] θα ἰο Φ6βιι5 (ἢ 6 
Δρρο!!]αιίοη οἵ ἱπηροβίον, δ) ἀφροϊασοά {μπὲ {ΠΟῪ 
νου] ἃ δχεοιηγηοαῖθ ἰΐτἢ ἀπά [118 ρᾶγίϊβδῃβ, 3η4 
{Π6Υ πδαὰ ὄν βοιιρῆς το μὰΐϊ ἰτπθ ἰο ἀφαίῃ. Βμῖ 
Ὠο ΝιΙσοιίριη8 ἰηΐογσθο8. 1} [115 σο θασας8. 1ἢ 
18. Ὀ6 ἢ 41 δπά μ᾽εδβ ἢ]8 σᾶπι86 : γοί, ἴῃ ογάρυ (0 
ἀνοί πρϊϑιοργθϑοηςαίίοη, δὰ {πΠ6 ἀδῆσογ ψ ] ἢ ἐξ 
ΤΠ ΘΓ Ψ1Π) 11, Β6 ἐοθβ {189 σλα ΒΥ δῃά 
εἰγςιχιβροοίίγ: 6. ΠΘΙΓΠΘΓ ΘΧΟ 8865 ΠΟΡ φοῃάθιηῃ8 
εδβιι58. Ηδ ἃοί5, {πΠογοίογθ, {Π6 νϑγὺῪ ρατὶ οὗ λ)ιράοίιβ 
ηὴ ἢϊᾳ. ἐπι 0}]8 οταῖίοη ἂρ. Τημογα. 8, 42---46. 
Μ ρΓΘ, ϑηοηρ ΟἾΠΘΓ ΘΧΡΓΘΘΒΙΟηΒ, ΟΟΟῸΓ8 {Π6 [Ὁ]]}ον τ 
ἰηβ : ἐγὼ δὲ παρῆλθον οὔτε ἀντερών περὶ Μιτυληναίων 
οὔτε κατηγορήσων. Κυϊηοο) {π|η 8 [δὶ γυκτὸς ΒΆνΟΙΓΒ 
οὔ ρἷοββ: δι 1 566 Ὧο ρστουμά ἔοσ (ἢ Βμῃροβιίοη. 
ΤῊ Ψργάβ νυκτὸς πρὸς αὐτὸν ἀγα ἴῃ [6 Μ55. τεδά ἰη 
γβγίουΒ οἵήδθι, ΤὨϊβ, πονοναγ, 88. ΡΙΔΙΠΙΥ ϑγίβθη 
ΟὨΪΥ ἴομι (Π6 σᾷγοίθββῃθθα οὐ {Π6 δογῃθθ. 18 
αὐτῶν ηχυδί ἢ6 τοίεγγο ἴο {ΠπῸ ριςσράϊηρ ἄρχοντες ἴῃ 

δλδὶϊγ ἰσαοφὰ, ΤῊ Ρ γδβ6 "εὐγδαΐ ΟἿΥ ταρθ, νοβεδηοο, βἀιμῖ8 οὗ ἃ 5ἰ- 
Ὠλλἶδν ἐμ] βαίίοη: του ἢ, ̓ ) Θμδκορθάξο, ὠτέακίεδς, ἠεοιίίεδα, οὐ ς 
ὙΠ ΠΗ ν 1} Ὀγ. ΦοΠπθ00) τὸ δ6 νετίει σεολίδοϑ; βἴπαα ἰδ ΘΟΠλ68 
τοῦ ἴΠη6 ΑΠρ', 88χ. γεοῖ- απ, ἀρὰ {Π6 Οοεπηβη γϑοβ-εη, ἴο δἰτοίοἦ (ΠΟΤᾺ 
ὑνῆθησα οὐγ γοαοὴ) ἔγοιῃ ννἤθησα τᾶν θ6 ἀεγίνεὰ οὐἋ ἡνογὰ χγασΐ, ἱ. 6. 
ρου Ῥἷς ἢ ΘΗΥ μέγϑοη. οὐ [πίηρ,, 15 ϑἰτοῖσ 64, . Τ 686 ΜΟΓᾺΒ γερζτση 
δῃὰ γρεζ- θη βεοηὴ οορηαία ἢ τΠ6 Ογεαὶκς δρέγω ἰο δἰτοίεἶι οἱ, ΝΥ δ πο 6 
ΘΟη68 ὀργὴν, ᾿νε πος, ὈΥ πιείαἰ ἢ εθὶδ, ΘΟΠ)65 ΟἿ γασθ (αηΐ ποὶ ἔγοιη 
φαῤὶεα, ἃ8 τε Ειγτπο]ορ 515 ἴ6}} 0.5) δὶ ἴ[η6 Ἠιυηραγίδπ ἤαταρ. ΟἿ 
πον ἐογαΐξή, ψ ον 5 εαυΐϊναϊεηῖ ἴο υγαρ- εἰ, σοτηθ5 ἔγοιη [ἢ δῦονᾳ 
βοιτςς, ΤΊν51᾿νῈ δίοϊς5 ἀδῆπεα ᾿ζ ὄρεξις ἀντιλυνπήσηως, ἀθεῖγο Οὗ τε- 
ἑαϊϊαέϊοπ. ΝΟΥ ἀυε8 οὖν ννοτὰ ἀπρετ (85 ϑο)θ ΕἰΥπ)ο]ορ ϑῖ8 [6}} 8} 
ἔοτια ἔγοηι ἀγγρίϑω, Ὀὰϊ τοι ἀπο, ἰο Ὀες, πὰ {Πογεῖοσα δὶ ῆο8 
ἔμαι ωὐἱεὰ υοχοίὰ; ἴον 186 ἐγ 9 θϑηπἰνδὶεηῖ ἴο οεἰῆ. 80 ὀργὴ 56 Ψε}]} 
ἀεβηεὰ Ὦγν Ατὶϑίοι ]ο, μρῖ. ᾧ, ὄρεξις μετὰ χύκης, πδιηε]γ, [μ6 ργ)ιοῖ 
Ὑ6 ἔξεὶ δἵ λῃ ᾿πίυγγ. ἮΝ ἐν" 



φὴῷ ΒΤ. Χ590ΗΝ, ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 

γογ. 47, [6 ργσοηουῃ, ἤδθσγθ, 85 οἴθῃ, πανίπρ' τοραγά 
ἴο ἃ ΠΊΟΓΕ ζαοϊηοία ἃηίοσοάθηξς. ὅδ6ε ῳοῇῃ 8, 44. 
Ηϑοῦνσ. 19, 17. 

δ1. μὴ ὁ νόμος ἡμών κρίνει τὸν ἄνθρωπον. ἘΚρίνει 18 
ὧν ἴογ κατακρίνει σοπδηϊη, ρῬ888 ΒΘ 6Π6 6 Ὡροῆ. 866 

υρὸ οὐ ἔιγίρ. Μοά. 664. Τὸν ἄνθρωπον 15 τεηἀογοά 
αιιοιηρίαπι),, α πιαπ: Ὀὰΐ (ἢ18 ἦοθ8 ποῖ γϑργοβθηΐ ἴῃ 6 
ἔοτοο οὗ {ΠΗ γί! θ, ψν μι σἢ ᾿ηνοῖναβ δη 6}}10518 οἵ κρινό- 
μενον (ἐἠδ ποοιι564) ρογδοη, Μ Ὠ οἷ τπηυϑὲ Ὀ6 τἀ Κοη οἱ 
οἵ κρίνει. ᾿Εὰν μὴ ἀκούση, ὅτε. ἰ. 6. δα ννηδῇ ἢ6 ἢ )48 (0 
ἸΓΡΘ Ἰη ἢ18 ἀδίβῃοσ, (48 ἰ8 σοπῃηπηδηάοά 1η 1) οι. 17, 8. 
19, 16.) δηα δχαηϊηθ Π6 ρῥτγοοίβ οὗ ἢ185 οἤδηςθ. γ᾽ εί- 
βίθ ἢ σοπηρϑιοβ Ευτγὶρ. Ηδγδο!α. 180. τίς ἂν δίκην κρί- 
γοιεν, ἢ γνοίη λόγον, πρὶν ἄν ταρ ἀμφοῖν μῦθον ἐκμάθη 
σαφῆ; δηά δβανοσαὶ οἴμοι ραββᾶρθϑ, ΨῃΟἢ, ΠΟΨΘΥΟΓ, 
ΟἿΪΥ 8ἰρη {πα ἃ "ἀρ βίου ἃ ἤθδᾶγ δοές 5:468. 866 
Ἰ)οδάσιαρα. 

δῷ. μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἷ;; 1. 6. ἅτ6 ποῖ ποὺ 
οἵ (186) (ὐ411|66 (ραγίγ), οὐ οὗ [6 (δ) ]δη ρατγίγ. 
ΤἬἼΘΥ πηϑδη. {ἢ 8 (0 ᾿Πδιηπδία {Πα} «9688 ἢδα πο οἴδοῦ 
Ῥαγίι8δῃ8 ἴδῃ (81 5598}8. 

. δῷᾷ, ὅτι προφήτης ε. τ. Γ΄. οὐκ ἐγήγερται. ΤΠ Π0Π}- 
Τηθηίδίοῦβ ἃΓ6 ἤθτο ποῖ 8 ΠΠΠ]Ὸ ΡυιΖΖίοά ἴο γθοοηςὶ]α 
(15 ψ ἢ {Π6 ἔλος {παι (411|66 δα ργοάἀμῃςθα ἔοΌΓ, οτΥ, 
ἀμὴν, ἤνα στοαΐ Ργορἢοίβ, 48 Φοηδ8, Νδῆδιῃ, ΗδὉ- 
ΔΚ, Απγο8, 8Δη4, 848 580π16 ᾿Ιηἠδοα τηδὶ ἰδίῃ, Εἰ1588. 

Μοϑῖ τοϑβϑογῖ ἴο {π6 θχρϑάϊθηϊςξ οὗ δϑουθιηρ {Π18 (0 {Π6 
Ἰρηογδηοο, ἔογροι 688 οὗἁἨ [Π6 Ῥγιθϑίβ, οὐ {Π6 ΠΌΓΓΡΥ 
οἴδηροσ. ὅ0 οάδάατγάρε δηὰ (δρθεῖ!, {Π6 ἰαιίοῦ 
οὗ ψῇοπι ἰγδηβϑίδίθϑ, “" Ῥγορῃθίβ σοῦ ποῖ ουΐ οὔ 
(4116 6,᾿ δηά γϑιηδικβ {Π|2ῖ τηθη, ἤθη {ἢ 61. ΡΔβ5: Οἢ8 
ΔΓΘ 1ηΠδιηρά, ἄγ ποΐ ψοηΐ ἴο 6 δοσυγδίθα 1η {ΠΟῚΣ 
ΘΧΡΙΓΘΒΒΙΟΉ8, ΟἹ᾽ (ἰἰ8ι1ης Ιη τοοο ἰδοῦ ἢρ, οἡ {Π6 5ι4- 
ἄθη, (ΠἸηρ8 ψῃϊοῆ τηᾶῖκα ἀραϊηϑέ ἤθη ; δηᾶ (ἢδί, 
(πογοίοσγθ, [Π|8 ὌἼχργοϑϑίοη οὗ {Π6 Ῥδγβθοθ, ψῃοῖ 
Ῥτο)υάϊςθ, ρτιάθ, δηὰ δῆνυ, σοησυγγοα π ἈΠ παϊΐϊηρ, 
6665 ηοΐ Δρρθᾶνγ 850 80 ΓΙβίησ᾽ ἰο ι5. ΤΉ 18, Πού ν ῸΓ, 
ΔΡΡΘΆΓΒ {16 8α(Ιϑἰδεῖογυ. Ἰρῃογδηςα οὗ [6 σοιηπιοῦ 
ἀοία:}5 οἵ ϑδογιρίαγθ, οἵ {Π6 Ὀἰγίἢ ρίδοθ οὐ 8 ψ τιίο β, 
σδηηοί, ΜΙ ΔΩΥ ΡΓΟὈΔΌΙΙΥ, ΡῈ πηρυϊοα ἰο ἐπα 
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Ἠοοίοιβ οὗ ἐπ δάπῃροάσιηι. - ϑόσια νου] τϑαὰ ἐγεΐ: 
ρεται, ΜΠ βονογαὶ Μῦδ. δηὰ Νοῦπυβ.. Βυΐ τΠ6 
Δυ ΠΟΥ Υ οὐ Νοηηι5 (845 1 Ὀεΐογο οὔβογνθα). 15, ἰῇ. ἃ 
τηδίίογ οὔ (}18 Κιηά, οὗ πο νει, ἀπὰ {Π6Ὸ σϑϑάϊηρ ἰ5 
ΤΑΔΕ ΒΕ. ἃ ρἷοββ. Οἰδοῖβ,. ἃ5Β. Κηδίςἐθι}},, Βρ. 
Ρραΐςο, δηα βοίῃηθ (ἡδυπηδη οὔ 68, [4 Κα προφήτης 1ὸ 
Ιηθ8Δηὴ ἰπ6 Μαββῖίδῃ.. Βυΐϊ {Π1|8 Ψου]αὰ τραυΐτα τ 
Διί ΙοΪ6, ὁ προφήτης. Β651468. (85 (ἰἀπΊρ06 }} οὔβαγνθ8) 
Βογο ἔτ νου]Ἱά πυγὶ ᾿ηϑιοαα οὗ τηθηἤϊησ. Ααἀπ ἰδὲ 
Ψ4εδὺ9 δὰ 66 ὑδυΐϊ ἃ ΡτοΟρδοῖ, δπὰ ποί ἰῃ6 Μοββίβἢ, 
Ὑγ85 ΤΏΘΓΘ ὯΟῸ ΟΥ̓ ΠΠ6, ΟΥ νγἃ8 {66 0. ἀδηρου ἰὴ ἔοσι» 
1η6 ἃ ρἰδῃ ἴο ἀεδϑέγου δα ὃ ΒΥ .β806}} 8 σογγροίίοή; 
οὔθ μου τᾶῖκο 61 Βρθὰκ ἃ8 1 τ ψόγὰ {πεῖν 
Θριηΐοη ἰμαῖ (Π6Ὺ τα]ρὶ 56 δ] ν (Δ Κ6 {{π|. 18 οὗ. ἂπ 
ἱηποοοηΐ τη8η, ανθη ἱμουρῇ ἃ ργορμοί οὗ Οοά, 1. Ἐ6 
ψγ8ἃ8 ποΐ (ἢ6 Μοβϑίδῃ. “ΓΘ γθββοῦ οὐ ἐμοῦ τη! ἢ 
Ἰηρ' ἃ ρσορβοῖ ν88, θθσάιβα οὐγ 1 ογ, Ὀν ρπείβηαίῃρ 
ἃ αἰνίηα σοι Πλ!58100, ἢΔά ο]4856 4 ἢ: Π1561} δ! οηρ. ῃΓΟ- 
ῬΠείβ, δηΐ, τῃοσοίοσθ, ἤδὰ ρίνθῃ γϑαβοῦ 10 1)δγ, 
ἐμαὶ 16. 88 ποῖ ἃ ργορῇἢθί, [6 νγὰ8 8Δη ἱπυροϑίοσγ, κπά 
ςΟΠΒΘαΆΘΠΕΪΥ πιουιθα {Π6 ἔλία {Π6γ. ᾿π Θ παθΩ ἴον ἢ. 
Εον. 18 ἰανν, Ὠουΐ, 18, 20. δὶ Θχργθϑϑὶν ἀθοϊαγοά 
1μ4ὲ {π6 ρῥτορῃοῖ ψῇῆο β8ῃοιϊά ργθϑιμὴθ ἴο ϑρθωὶ ὦ 
ψογιΐ 1 6 πδῖηθ οὗ (ἀοά, ψηϊοῦ 6 δα σὲ εἐὐτην 
πιδη θα Ὠϊη). ἴο. βροακ, {πδὲ ργόρῆθὶ 5ῃου!α “αἶθ. 
Νον {μον Ὠδά, οη ἐπ 61γ Ὠγροίβοϑι5, βρθοίουβ στοιπᾷ 
ἴον πιακίηρ [6 ΓοιηΑΓΚ, 88 1Ὁ βογνϑα ἴο ν᾽ηἀϊςαῖὶθ {Π δὶς 
ἀοοίρη8 ἀραϊμϑὶ ἢ8 16. Βυΐ 1πΠ6 ψῇοΐα οὗ {ποὶτἢ 
διριυιηθης 18 τηᾶῦγοα ὈΥ τηδκίηρ ἢ ἐλ βγορῆοξ; [οὺ 
ΟὟΓ οὐ νὰ8 ποῖ γϑῦ ὑἀηάἀοιβίοοα ἴο να ΡῈΡ]1ΟΪῪ 
ΔηΔ οχρί ον ἀφοϊατοά ἢηβο ἀΠ6 Μεββίδῃ." 
(Οδαρθ6}1.) Ῥογῆδρβ {π6 αἰ ΠΟΙ ΠΥ τᾶν Βαβι Β6 χο- 
τηονο ὈΥ ἀνδι]ηρ᾽ Οὔ γον 685 οἵ {Πδ0 ἰδ(ἰπ46 1η ψ Πϊςἢ 
1η6 φγοίοσιθ δα οἵ Ῥαοϊηρ. ἴἵαΚϑη, δῃη ψ ἢ] ἢ} ἠος 
ἘΠ ΓΘα]ΌΘΏΙΥ. τοΐεσβ τὸ δὲ 15 .ομδέοτπαγψ, ἀνὴρ ἃ 
οὐ, ποΐ ἰοῃρ ραβδί. ΤΠπὸ ῥσομῃοίβ οὗ (6 ΟΙὰ 

Τοβίασιθηΐ δα 411} ᾿ἱνεα βονθὴ οὐ εἰρῃξ πυπέτοα 
γοαῖβ Ὀεΐίοσθ. Νον (ἢ6 ῬΠΓ56 68 τη γοΥ ἀάνογε 
ἴο Μηδ 1:44 Ὀ6ΘῺ ἀδι 8} {Ὁ (ἢ ο886 δ΄ ἃ σοιηράγαι ἰν } Υ 
τροθηΐ ἀαίρ, Ὠδιηοῖν, ϑίησθ {Π6 ΠσΟΙΠΕΓΥ ἢδα θοτῃΘ 

ΝΟΣ, 11. Τ ᾿ 
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{86 Ὡδη16 οὗ (411|66. Τἢ8 βθῆβθ 18 ψ6}1} Ἔχρυθϑβδοά 
Ὁγ 116 αίοββ. ((ογ βιιοΐ 1ἴ 18) ἐγείρεται ἰῇ τήδηγ Νί55. 
δὰ Νοηῆυβ. ἢ γ. Ὄνθῃ πιοβῖ 10] 6] σ]Ο ΔΙ Υ τοδα 5 
ὁ προφήτης ἐγείρεται, ἰῇ δαορίηρ ἃ τηδηϊΐοβί 
μἴοββ, δα ἃ γϑδάϊηρ βιιρρογίθα ὈὉγΥ ηο Μ5. 458 ἴο 
ἐρεύνησον, ἰὶ ἀο65 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ᾿ΓΡῚν “ δοαγοὶ [Π6 
ογρέμνο8, ἃ5 1 18. αϑ0.8}}ν ἱπιογργοίθά, θυΐ 5: ρ }Ὺ 

ἐηφιῖγο. 801 Ρεῖ. 1,11. Τῇ ἔογιαα οσσυΓβ 4͵8οὸ ἴῃ 
4 Κίηρϑβ 10, 24. Τῆι Κυΐηο6] ΒΌΡΡοΟΒβαβ δὴ Θῃ 8] }ρ 6 
οὔ ρῥγοϊοσιίθ ἴογ ργαβθηΐ, νῃϊοῆ, ἢ6 888, 18 νΕΙΓῪ ἔτο- 

, ααυρηΐ ἰη 81. Φοῖη. ϑθίλ]οῦ δπα Κυϊηῃοοὶ. αἷδο .(πιηκ 
(δὲ [Π6 Ῥῃατγίβθοβ αἀἸὰ ἢοΐ βρθὰκ ψι γοΐθγθηςα (Ὸ 
{6 ἐἰπι6 ἤθη {πΠῸ Μαεββίδίβι νγὰ8 Ἔβχρβοϊθα (ο δρρθᾶσ. 
Βυὲ {Π18 νου ὰ Ὀ6 ἃ γαῖ ποῦ δγϑίι δι ρροβιίίοη, νν ἤθγθᾶβ 
{Π6 ργίποῖρ]α ψῃϊοῖ 1 πᾶνα αῦονα βιρραβίοά, δβογιβ 
ἃ ΝΟΓῪ 5838{|ϑἰδοίογυ βο]ι]οη. 

58. καὶ ἐπορεύθη ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ΒΥ (ἢ}18 
(ϑαγβ [,ῖηρ6) ἰζ Β66ῃ}8 ἴο Ὀ6 Ὠϊπίοα (ἢδι (6 πηδοίηρ 
γγ88 Ὀτόκοη ὑρ, γ6 ἑηγεοίά, σπου δὴν ἰ(πίηρς θείην; 
σοποϊάἀ δά ὑροη ; ρῥγοῦῦὶν οἡ δεσουπίὶ οὗ {ἢ ὄνθη- 
ἱπρ βδογ!ῆσςθ. ἘῸγ δὲ (6 {ἰπ|6 οἵ θνθῃϊηρ,, ἃ8 6 ἃγα 
ἰοἰά "γ Γἰρμιίοοί, 11 ννᾶ8 808] ἴο Ὀγθὰκ ἃρ 8}} τιϑρί- 
ἱηχ35, Δηα Δα]Ο.ΓΏ 41} Ὀιιϑ1η688. ὅὼὸ (ὐσοοδιυ8 1 ΌΓΙῊΒ 
8 (ἔγοιη Μαϊπηοη 685) (ἢαὲ τΠουρἢ (Π6 6556} σομποὶΐν 
Βδί ΟΥΪΥ (0 16 5 ΧῚ ἢ Ποὺ οὗἩ 1πΠ6 ἦδγ, γϑῖ (Π6 ρτϑαὶ 
ΝΑΠΒΘαγιη) 88 ἰο {16 (ἰπ6 οὗἩἨ [Π6 δνϑῃίηρ β8ςΓιΈςθ6. 
Ι[ σδηποί, ἰΠογοίογθ, δββοηΐ ἰο Ἰ)οήάτιαάσο, {πα {ἢ ΘΓ 
18 ΓΘδβ0ῇ ἴο ἸῃΓδγ ἕγοιῃ [6886 ΨΟΓ8. ΔΎ ΔΟτυρίπα88 
ἴῃ {π6 πηοήδ οὗὁἉἍ Ὀτϑακίηρ ἃν {Π6 ἀβϑϑϑῆιθὶγ. ὁ 

ΓΗΑΡ. ΥἹΙΙ. 

ΤΠ ἠδειγαζίοῃ οὗ [6 ψοζῆδῃ ἰδκϑη ἢ δάυ]ίοευ, 
ὙΠΟ ΟΘΟΌΡΙΟΒ ΝΟΥ. 1---11, Πᾶ8 ἴο ΠΙΔΠΥ ΟΥΕΟΒ 
βοοπηραὰ βρυτγίοιβ, ΟΓ δὲ ᾿θαϑέ ἀιδίουβ. ΟἸΠΟΓ8, οἡ 
{π6 σοπίγαυυ, μάνα ἐαπάθανουγεα ἰο ργονο 118 σε πυϊπθ- 
Π685 ὈΥ νᾶγίουβ διριιθηῖβ, τ οἢ 1 ψ1} ΘΗ 
δυῖ αἰδιϊπο ον ἀθίδι!, ποὺ οὐ ἰἰηρ ἴο 8ἰίδῖθ ἔποβα 
ὙΠΟ πᾶν ὕθθη Ὀγροὰ 1ἢ βυρρογί οὗ [Π6 σοπίγαγνυ. 
ορϊ᾿ηΐοῃ. ᾿ 

Φ 
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- "ΟΕ ἐπόβε σοιηπιθπίδίογα ἢ ἤᾶνα πηρυῤποαᾶ 168 
ΔΌΪΒΟΓΙΥ ἃγ Εγδβίηι8, Οαϊνίη, Βο6Ζα, Οτοίϊυ8, [6 
ΕἪΟἸΙογο, δ᾽ δἰβθιη, δϑιηϊθγ, δου ]Ζ, Μογυ8, Ηδαηϊβίη, 
ΟὟ ρβόμοιάοδγ, δῦ 5, Ομ ας, Ἰλοϑθηπι., δπα 80ΠῚ6 
ΟἰΠΟΙΒ τῃηθηιοηθά ὃν οΟΙΥ ἂηὰ Κοθοῆοσ. {5 
ΒΘΌΏΘΙ ΘΠ 685 ἤδ8 θ66η 8[Γοππουϑὶν ἀοίδηἀοα ὃν Μ|]Π}, 
ὙὝὙΒΌΥ, Ηραμ, Μ|Ίςἤ 4615, δίοτγγ, Γ,δηρὶι8, Πθῖ- 
ΤΏΕΤΆ, 8ηἋ ΘΒρθοία ἢν Ὀγ δίδυ ]Π 1 1ῃ 8 Ὁ] Ῥγοϊ 80, 
ὉΓ ιββαγίδιιοπ, οἡ {}}}8 β0]6οῖ. (Οαοίϊίηρ. 1806. 
ἼΠοβα ψη0Ὸ {Π|ΠΚ [Ὁ ΒυρροβιἐΠ|ου18, 1156. ἈΓΡῸΠΊΙΘΗ 8 
ΒΗΓ Υ ἱπέογπαΐ Δηα ῬΑΓΕΥ οαέογπαΐ, [ἢ 6 ρτὶποραὶ οὗ 
νγΠοἢ 1 11} ποὺ δτίηρ ἐογιννατά, τοροίῃον ἢ δ 
ἢ48 θ66η πρρϑα ἴη γο[ι δίίση οἵ {Π6 πὶ. ΄ 

Ἀ. ἸΝΤΕΕΝΑΙ, ΑΒουΜΕνΝ18. 

ΤῊΣ βἴοτῃ 1861} 18. 1:||6 ργοῦδ] : ἔογ, 1. Ομ ἄοεβ οί 566 ΒΟΙ͂Υ 
ἴΠ6 ῬΠαγίθοοβ δηὰ ᾿αγογβ, γἢο Παὰ ἴδῃ οὐυηδε] ἴο μυϊ 9688 ἴο 
ἀεαιῃ, πὰ Παὰ βεηΐϊ οἢσοσβ ἴο Ἀρργεπεηὰ ᾿ΐη, σου] ργοροβα ἰὸ Πἰ τὶ 
ΔῊ ἸΠΙΟΓΤΟΡΔΙΙΟΩ 80 οαἰουϊαϊεά ἴὼ ἀο Ἠΐπὶ ΠΟΠΟΙΙΓ, 85 ΓᾺΓ 895 
Ταϑρμοςίοα {Πα ἴ,μανν, δηΐ ἴδυϑ σοηϑιυ{6 ἃ ρτίναία τηδη ἱπάρα οὗ 8ῃ 
8. Γο88, ννἤο τῇ ἰΐ νου] ἤανα ὈΘΘῚ ΡΙΌΡΕΓ ἴο δανα Ὀτουρῆι ἴο νυῦ- 
Ἰὶς τγίαὶ δῃηὰ Ἰυάσιηθηῖ, Πεη (ΠΟΥ αἱ οὐποῦ ἴἰηεβ. ργοροθα δῇ 
ἰπιοστορδῖίοι ἴο «[68ι115, Εἰ ΠΟΥ ΤΠΘῪ διρροτί {πῸ Οπδγδοίεν οὗ “υἶρε8, 
(88 ἱῃ Μίδιἢ. 4, 23.) οὐ θυ βεηὰ {πεῖν αἰδοῖ ρῖθ8; ΟΥ̓ΘΏΪΥ ΟὯ6 ῬἩΓῸ- 
Βοβεθ8 {ἢ ᾳιιεβϑίίοῃ. ὅ866 νεσγ, 835. (Ραυ]υ8.) ἀῆϑννεγ: Βιυιῖ 086 
Ψ ΠΟ Ἰηϊογγοραῖρα “68ι18 γε τ ποί ΨΔιιίρεθ δηὰ Μαριϑίγαῖοθθ ; αἵ ἰϑδϑῖ; 
1Π6Ὺ ἃγα Ὡοῖ Γαριβϑθηίρ 89 16 οἢϊεῦ Ῥυϊεϑίβ. ἀπ ῬἬΔΥ 8668 (845 ἰῇ 7, 
458.) υυἍἱ ϑογίθοβ δηὰ ΡῬηδείβοοθ, 88 ἷἰπ 8, 3. δπά ἴδιι9 ἴΠ6Γ6 8 0 
ὨΘΟΘΑΒΙ(Υ ἴογ ουρροβίηρ; (πεῖ ἴο ἴᾶνα Ὀδθη οὔ 6 ϑδαηποάασγίεη. ὙΤΠΟΥ 
ὝΟΓΘ ΓΑΙΠΟΥ (49 1ἴ 86εη8,) ὑγίυαξε ρεγδοηβ, δ οαπια ἰογννατα 85 (ἢ 
αὐσουδεῦς Δῃ ιοἰίπόδ6βο8, ἴο ννῆοτῃ .68115, δῖ νΕΓ. 7. ϑᾶγ8, “δ ἰμαῖ ἰ8 
νοι δἷη διλοηρ γου, ἰεῖ Ὠἰπὶ ἤἢγΓοῖ οϑδῖ ἃ δίοπθ δὶ Πα εὐ νυ ἢ ἢ 
γϑϑ ὈΓΪΏΟΙΡΔΙΠΪΥ ἴΠ6 οἶος οὗ ἴΠ6 νἱίηεβϑοβ. (8εε ευῖ. 18, 10, 17, 
 9οβῆ. 7, 5.) Νοτ αἰὰά (ΠοΥ ἱπίθηἀ ἴο ργοροβϑα δηΥ ἀυοβίϊίοη ὈΥ 
τ οὗ {πον τρἢϊ ἀο παι Πουοιῦν, Ὀὰϊ ἔογ [ἢ 6 ρυγροθο οὗ ἰηβ]ῖ, δὰ 
ἴο ἰοπηρί Πίπι, Ὀγ πηλκίηρ πὶπὶ πάρα οὗ ἴῃ διἰ ] [Γ6 558." (διίδυ] ἢ.) 

ᾧ, [ἰ 868 ἴ0 ϑδιΏ]ῈΓ δηὰ Οε 6] 9 ̓ ργΟΌΔὮΪα (ἢδι τῃς6 οτ 6 
- δῃοι α πανα ὕδθη σομηἱτοα αἵ (ἢ εηὰ οὗἉ (δε Ῥεείϊυαὶ, ἀηὰ τῃδὶ (Π6 
Ῥαγίθοοϑ, υρῦο νγεῖε 50 δχίγεηἷθὶΥ οὐβεγνδηὶ οὗ οϑγεοηυ, ϑῃου]ὰ 
ἢδνα ᾿ηϑιἰτμε ἴπ6 ργοσαβ8, οὐ Ὀγοιἢϊ (η6 τνοπιδη ἰηῖο (ἢ οουτὶ οὗ 
ἴπε Το πιρ]6 δ ἐλὶ (ἰτλ6. Βυΐ (48 Ηεζεὶ δπὰ ϑίδυ]η ἤανο ουϑογνϑά,) 
{Πμπθ νοῦν ἴδϑίϊν  ἀηὰ οοτήρϑηυ, Ὀϊουρὴς τορεῖῃον, ταὶρῃϊ αθονγὰ. 
ΟΡρογίυηϊγ ἴο [86 οὐἵηλθ. Βεβί68, ἴπε αϑδιγ ννὰβ ἰγδηϑδοῖθ οἡ ἴῃ6 

δἴϊον {6 Ερδοὶ οὗ ΤΑΌΘΤηδοΙ β (566 7, 57. σοιηρεγοὰ ἢ 583. 8, 
1 δηᾷ. 2.) ἰ. 6. 88 ἰϊ ϑοθῇηθ, (866 ἴ6 ποῖα οῃ 7, 37.) ὁπ πα ἀδγ νυν ΐοῖι. 
[ο] οσεὰ τε εἰῆτῃ δηὰ δὶ ἰδὺ οὗ (πὰ Βεασί, Βαΐ, ὄἌνθὴ ᾿ξ 7, 87. 

τῇ 
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οουὰ ὃὉ6 ργονοὰ ἰο γεῖεζ ἰο ἴμ6 φευεπέλ ἀαν οὗ (6 Ἐδαβὲ, μὰ (Ὦστο- 
ἔοτο, ἴπδΐ [6 οὔθ οὐ ψῇηϊοῖ ἴΠ6 ῬΒαγίβοαβ Ὀγουρῇῃϊ {ἢ 6 νοϊδῃ ἔὺΣ 
ἜΠΪΑ] νγεῦα {π6 εἰφιίἢ οὗ της Ἐεαϑβί, ᾿ἃ νουϊὰ ΟὨΪΥ ἔο! ον ὑπαὶ (δε 
Ῥμπαγίϑοοθ, ἰ ἴἢ6 δοςοια ρ  βιεηθηΐ οὗ πεῖς Ἰηδίἀΐοιι5 ἀ6ϑ᾽ρ᾽ 8 βραϊηβί 
ὅεφυδ, πορίοςιεα ΘΥΟΙῪ ΟἾΠΟΣ Ποηδβίαογαϊίΐοη. [ἴ βρρεῶσβ, μονγενεγ, 
ἤτοια Νυα. 1ὅ, 84. (παὶ ἐξ νγὰβ ρεστωηϊ(ο Ὀγ 106 [κδ'. ἴο Δρργεδεηὰ 
ΒΩΥ ΟὨΘ ΟἹ ἴα ϑδῦθθαίι ἀδγ. 

εὖ 8, Τα ἰηιογγορβιίοη (8αΥ ΠΕ} φγοροβοᾷ ἴο 68:13, νγὰβ ὉΥῪ πὸ 
ΤΩΘΔῺΒ οδρίίουϑ. {6818 δά Ὡδνοῦ οὐ)εοϊοα ἴο (Π6 οεαὶς αι ; δα 
Ἀαὰ οηΐγ τελεεϊοά τῃδ ἐγααιξέίοηδ οὗ [6 ῬΠαγίϑθαβ : ΠΑΥ, τί πε γ δ πδὰ 
Ῥυθ)] οὶγ ἀεοίατεά ἴπαὶ ἢ οδῆθ ποῖ ἴο δῦγοραίς ἴῃ6 Μοβαῖς [ανν. 
(δες Μαιΐῃ. δ, 17. 5864.)}] Ηες τηΐρς {πεγείοσα ἤᾶν απϑυνοσγε, ἴπδ 
Ἦδ δ Ὠοΐ 89 ἃ ΤΈΔΟΠΟΓ, ἰῇ ΟΥ̓ΔῈ ἴο δυτυρδίε (6 Μοβαῖς [ανν, θαῖ 
ἴο οϑ. 40] 18} ἰῖ. 1, τπογοίοσε, ἢ6 δὰ ἀρργονοὰ οὗ ἴπ6 Μοβαῖς ἴδν 
τεδβρεεῖίηρ, Πα βιοηΐηρ; οὗ δῇ δά] Γ6 68 ; 16 ἢδ πδὰ (οἷά ἴῃδεαγ (παὶ δὴ 
δάυ]ίτεββ, δοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 1,μὲνν ὁξ Μοβεβ, οὐ ρῆς ἴο βϑυθον ἀσβδίῃ, 
υυΐϊ (παῖ δ[ιῈ πηυϑῖ Ὀ6 Ὀτουρῇῖ ἴο ρυηϊβιιπιεηΐ, νὴ ἢ ἴῃ 6 σΟΠΟΆΤΤΘΠΟΟ 
οἵ ἴα ΗΠ οιηϑη Ῥγοουγαῖον (8666 ἴἋἴἢ6 ἡοΐα οὐ Μαίιἢ. 46, 66.) [ποτα 
νου μαναὰ Ὀδθ ποιῃΐηρ; ἔοτ 7681 ἴο ἔδδσγ, εἰ {ἢ 6 ἔγομ ἴῃς οπηδηϑ, 
οΥγ ἔτουῃ ἴῃ Φεννβ. ([ω (Ἰεσγο, Υείβ. δηὰ Ραυϊυ8.) ΤῸ {Π|8 ΟὈ)θοιϊοι 
γοσίοιι δῃϑυγεσθ ἢανα Ὀδόμ, πιδάθ. [κἴ 8 βδῦρροβε (8αγβ ϑίδια)η,) 
(Παϊ ννὰ οἂῃ ΌὈΥ̓ 20 πηϑδῃβ εἐεδοίάα ὐὐαέ ἰΠΟΓα νγᾶβ οὗ σβρίϊοιθη 688 ἴῃ 
ὅδ ἰηϊοττορφαίίοη οὗ ἴΠ6 ΡΠαγίβθεβ, τῃ6 ἴσυϊῃ ΟΥἩἨ (ἢ ΒἴοσΥ 13 ποῖ 
ἀεοθίτογοὰ. ΕῸΓ ᾿ἰΐτηαΥ 6 Βυρροδεὰ [αὶ [6 ΟΥΔΕ 658 οὗ [πε {1ι65- 
(ἰοη 1168 σοῃοθϑ]δὰ ἰῃ βοιδ οἰγου τϑίδ ΠΟ68 ὉΠ ποῦν (0 τ.5. Βιυῖ 
9 μοὶ ἀΠου τ ἰο σοηδοίαγε τνῃδὶ τνὰ5 ἴῃς ἀεδίρη οἵ (6 ῬΠΔΓΙΙ5Θ69. 
Εοντ ννα ἀο ποῖ δῆσιγε πεῖ πον 7068}}8 νγὰ5 δοουϑίοπμρἃ ἴ0 ΟδηϑιΓΟ 
ἴδε Μοεαῖς ἴδνν, οσ ὑεῖ μοῦ ΟἿ]ΎῪ ἴπ ἰγαάϊ ἰοηθ εηρταῖοα ἀροη ἴΐ: 
δα (86 αυδϑιίοη τΓΏΦ ὑροη ἐλὲε ρίνοῖ, ννῃεῖπον ἴΠ6 ῬἢΑγίϑθοβ δηΐογ- 
ἰαϊπε δὴ ὁρίηέοη παῖ 6 ννου]ὰ Ἄοοη(πιαϊςῖϊ ἢ Μοβαῖο τν. ΤΉΟΥ 
τ κς ἐχρεοί (παῖ 96θυ8, Πο, δοοογάϊηρ' 0 {Ππεὶγ 1άθδβ, μαὰ νἱο]αϊοε 
ἐμαῖ [ἂνν ἴῃ ἃ ροϊηϊ τυῃὶοἢ γοδρθοϊθα [6 ᾿οῦβαγνδησα οὗ {π ϑδῦθαίῃ, 
δι ἀ6Β)εα Πἰπλπε[ ΕΥ̓ δρδοοίατ ἢ ρ; ννὶ (ἢ ρῃ Ὁ] 85 δηὰ βἰῃηθίβ, νοι], 
Ῥέγῃδρβ, οοπίγϑδαΐϊοῖ (ῃ6 ἰηὐυποῖοΠ5 οὗ Μοπαϊς [νν, ἰῃ 8 ρβοϊηί τυβίο ἢ 
Τεερεοίεα [ἢ 6 μυη 801 ηρ᾽ Δα ἰἴεγῪ υυἱτ ἀδαῖῃ. [ἴ τηδΥ, ἰπαγείογο, "6 
δαὶϊὰ ἴηι (ἢ6 ῬΠαΙΓίβοοϑ ἰοοϊοὰ ἔον 1ἢ 8, δηὰ ἴπαὶ 1 {968ι15 δ, σοη- 
ἸΓΆΣΥ ἴο Παῖς ἤορμα διῃὰ Ἔχρεοίαϊου, δρργονθὰ οὗ {ἰὸ [Ὡνν, ᾿ που]Ἱὰ 
δαγε ἀεγἀοὰ μι) 85 τηακίηρ' ἢ τβο ἢ δαυλὶ τυ} Νοβεβ, ΌὉγ ργεϊεπαϊηρ 
ἴο σοῃῆττη 8 ἰανν (ϑιίδυ] ἢ) ; τῦδο ϑιιθ)οϊηβ δῃοίῃ ει πα γοῖ ογα 
μγοῦδυ)ε πιοάδβ οὗ Ἰυάρίηρ; σοῃοθυηΐπρ [8 ραβ8δρθ; Ὠδι,ΕΪΥ, δ[η06 
δἰοη 9 Ν»Ά8Β πο Βπιοηρ; ἴθ οαρὶζα] μι δ το οὗ ἴῃ6 οπιαηξ ; 
υυΐϊ 8 ΒΌΠΟΥΓοηϊ ἔγοπῃ {ποῖσγ ουβίοτηθ, ἴα βομηδη Ῥτγοοσιυγαίογ, 
γΠ086 δαῃοῖϊΐοη νν88 σϑαυϊδίἴε, σου]ὰ ἤοΐ ἤανθ ρογιηϊ τε (Πδὶ δῇ 
δα υ γοββ βΒῃου)ὰ Ὁ ρμυΐϊ ἴο ἀδδῖἢ ὈΥ δἰοπίηῷ ; ἴοσ [ἢ 8 Ῥυηϊδῃμηδηϊ 
ὙΜῺ6 ὨΘΥΟΙ ἰηἢὶοϊεα νυν] 1ἢ 1.6 ἀβϑεηῖ δπὰ οοηϑοηὶ οὗ ἴθ Ῥγοουγαῖοσγ, 
δι οὐνἷγ, ΘΟὨΙΓΑΓΙΥ͂ ἰο ἢἰβ ἱπίεηϊ, Ὁγ ἴπ6 ρεορὶο απα ἐδλο Ζεαϊοίς (85 ἴπ 
Δείϑ 7, 54.) οὐ σἱιδουΐ δἰ8Β Κπον]εῖρθ. (ϑ8εεὲ 508. Αηϊ. 40, 9. δηὰ 
ΕσθεΡ. Η. Ε. Φ, 28. 88 4180 ατοΐ. δὰ Ηδυγγδη ἴῃ ἶος.) δα «}6νν8, 
᾿ιοννένογ, υπάἀεσϑίοοα (δηὰ σχίρπι)γ,) ἴ[πῸ Μοβαῖο [20 85. δι (ποτὶ Ζίηρ’ 
ἴμε ρυπἰίδῃιηεηῖ οὗ δἰοηϊηρ Ὡονν ὑπο ὺ ΟἿἿ οοηδι ἀογδιίοη, δα ἴπμογα- 
ἔογτο, ποῖ οηἷΐγ (ἢ6 Ρϑορΐθ, Ὀι [6 ΘΔ: πραγ πὶ βοηγαϊ 168 δὰ 6 τ|86 οἴ 
18. ρυϊνι!ερε οὗ μαϊιὶηρ; ἴο ἀδαίἢ Ὦγ ϑἰοηΐηρ;, ἃ5 νυ ῃδί ννὰ8 στδηίεὰ ἴὸ 
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«πε Ὁγ αοά δἰηϑεῖξ, (Ὠρσυρὴ ἴμ6 ῃνούΐϊη οὗ Μόοθοβ. Νον ἰἔ 
δεδυδ Ὠδά οοηβτηιοά {ἢ ἰανν, [ἢ6 ῬΠΔευθε5 αὐρῆς αν δοουβδα πὲπὶ 
ἴο ἴ)6 γοοσμταίογ οὗ οἷν] ἀϊδουεάΐεηοο δηὰ βεαϊϊίοῃ ; οσ, ἰἔἦ δα δὰ 
τἐοεαδή ἔτοτα ἰ06 ἀν οἵ Μίοεθβ, θᾷνα Ὀγουρῆϊ ἃ ἤαγΓκα δρϑῖπϑὲ ΐ τὰ 
ἴο ἴδε ρεορίε, δηὰ τεργεβδοηϊφα ἢΐπ 85 δείγαψίπρ ἐλοὶγ [ἰδενέϊο.. Νοῦν, 
Δ πουρὶι 1 οδηηοί δϑϑοηϊ ἴο ϑίδι ]η, {πὶ τς οσηδη Ῥτχοουγεῖοεξ 
ΠονοΣ ρετγιηἰ (οἀ ἴῃς Βἰοηΐηρ; οἵ δὴ δά] ΣΓοὰϑ, ΟΥ̓. ἃ ὈΪΑϑρθθπδν, Ὀγ δ θ΄ 
ὅδεννθ, ϑἴησε ἰΐ 18 ΥΘΕΥ͂ ὈΓΟΌΔΌΪΘ, (Πδὲ. ἰη γεϊἐσίοις οΥὐἱπεϊπαέξίοηε, ΤΠ αΥ 
Ἰοξτ (δς 9ενγθ ἃ ρόῦγοσ οὗ Ἰωθ οι ρ; οαρῖϊ4] ρυιηἰδητηεηϊ, δηὰ {πνογεΐοσο, 
δβἴοηϊηρ (ϑεα ἴπ6 Ὠοΐς οἡ Μαί(ἢ. 46, 66. Φοῇη 19, 7.) γεῖ 1 τὶ Πρ 
δροδᾶες ἴὸ ἴῃ ροπιϊίου νυν ἱο ἢ δὰ ἴΔγ8 ἀονὴ (ἔγοην ἀὐβϑοεῖ δπὰ ἸΜεῖ- 
βῖαΐῃ,) δι οὶν ἐπδι ἴΠ6 Ῥηαγίαθαεβ ὮΘγα τηθητοοθαὰ ψογὰ Ζείοία, ἱ. 6. 
»τισαίο ρεγδοηβ, Ὦο, ννἱπουϊ νναϊτἰηρ; ἔσο 16 δοηίθησα οἔ με Ψυάρε, 
νεγε δοουϑίοῃγεά ἴο Ἔχθοιθ 7υϑίΐοα ΟἹ Ῥδγβοὴϑ ἀεέεοέοα ἐπ ἐδ αοξ 
οὗ Ἑσομιμ 10, ΔΩΥ οΥΐτηθ, ἰῃ ογάογ, ὈῪ 80 ἀοΐηρ;, ἴο τη κα δὴ θχϑδιῃμ]α 
οὗ ἴε. 866 Νυ. 25, 6. δηὰ 560}}}. [,6χ. ἰῃ ν. 10 ἰΐ 06 δάἀγιτἰοά 
(δὶ 686 τγεσα Ζα]οῖδδ, ΟΥἹ ΓΑΕ ρέγδοης τοῦο αεομηπεὰ ἰἦδ οδαγαοίον. 
9. Ζεϊοία, ΤΑΔῸ ἀθέου 68. ν}} 6 τεηονεᾶ., Νον, ἰξ ὅόοδιιδ. 
πδὰ ἀεηϊοά ἰμαῖ δὴ δά] Χ6 85 ννδ8 ἴο Ὀ6 ρυηὶδῃοα, ἴῃο66 τηθῃ νου]ὰ 
δΒενε βαϊὰ, (πὶ Ὁ (8 ἱμρυ πὶ δὴ ἱπήϊγεοὶ ἐθοουγαρειμεηὶς ν8 8. 
δθογήοα ἴο δίῃ, αηὰ ἰΠδὶ ἃ Ζεδὶ ἴῸσ σε] ρίοη δηὰ ἴπῸ Μοϑδὶς [νν, 
ὙΓᾺΒ αἰϑαρργονθά οὗ ὮὉΥ “2685; (δαί Ὠδ6 ν͵8 ἃ ἔδνουγον οὗ βαι!ζοσγ. 
Βαϊ ΣΕ Ὠς δα ργοπουπορὰ ἰηῃ ἴῃ αὐθὸετπαξΐσε, Βα νουϊὰ πᾶνο ἱπουγτοά 
16 ἡἱπαρυϊδιίοη οὗ οησουγαρίπρ ἴῃ6 υἱοΐεηοα δη ογί πη οὗ ἴδε 
Ζεϊοία δηὰ ϑεάϊουθ, Ῥαἢ ἴμ6 Βοσιδα (σονόγηον (γῆο δοΐκηου- 
Ἰεάρφεά ποηε οὗἉ πεῖ ρτεϊθῃβϑίοη8,) επάεανουγεοὰ ἴο βυρργεββ. Τῇ. 
ᾳφυδδίΐοη, ἱνογεΐογθ, ρσγοροδεα ὈΥ ἴῃ686 Ῥμαγίδεαβ, νῆο δεσυμχεά (ἢ0: 
οἰδσδοῖον οὗ Ζείοία, νγὰ8 δ] ορεῖμοῦ ἃ οσμέϊοιιϑ οπε. Ῥδυΐυπ, ἰηἀοοῦ, 
ΟὈ]εοῖθ ἴδαὶ ἃ ψὰϑ ποί ρειτηϊτἰ(εὰ ἴ0 {1 Ζείοέσ ἴο μυῃῖβιι δΔΏγ, 

ἰμαυεηῖθ, Ἔχοθρί δὲ ἴῃς τηοσχοπῖ νγῆϑη [Πα ΟΥ πα γγα58 σοι πῃ οῶ, 
86, ἐπεγεΐοσα, διιοἦ οουἹἱὰ ἢοΐ ὃανε ὑὈσουρῆςϊ ἴα τνοπηδῃ ἴο Ομ γδῖ, 
ἴο 851 ἢΐ8 ορίβίοῃ οὗ ἴῃς μι ϑῃμχόηῖ. Βιιῖ (48 ϑίδυ τ οὔδογνεβ,)" 
6 φυσβίίοη 18 ηοϊ ννμαῖ ννϑϑ ὑψ. ἰαιο ρετηἐεα, οΥ βογδὶ δα ἰο 16, 
Ζεἰοία, Ὀὰι νυδαὶ νγᾶ8 ἐπ βαοξ, ἄοπε Ὁγ ἴῃ. ὙὙΠΕΥ ργοῦδοὶν ἀἷὰ ποὶ 
ΑἰννδΥ8 υ56 1πεὶς μεν] ζ 6, ΟΣ αἰνναγθ Καοαρ νυνί τἢς Ὀομπάϑ ρεῦ-ὶ 
Ὠλἰιεαὰ Ὀγ Ἰανν οΥἡ ουδίο). Τἢοδα Ζείοέῶ το ἐαυρἢ {}}6 νγοσιδῃ ἴῃ 
ΔΌΪΊΟΥΥ, Ῥεγπαρθ, οἷά ῃσὶ οδιι86 ἴο ὑ86 {πεῖν χρη, ἰῃ οΟγάθδσ, 
ΓΠΟΙΘΌΥ, ἴο 86εἰ δῇ οσοδϑίοη οὗ δ ἸΓΑρΡρίηρ 96808. ι δος 

᾿ Οἴοιθ, 48 ΜΙομδο ίβ, Ἐ οβθημ. 51012, Εοκογιλδη, πο ὅο ποῖ ἴδ Κα 
{{|656 ΒΕ υβΟῺΒ ἴον Ζείοίςδ, ϑῦρροθε {παῖ {6 ῬΠΑΥΙΘ6 68 τηθδηΐ (0 δοοὺβδ 
οϑυ5, οἰ ΠΟΙ 86 ἃ φοηϊετηηοῖῦ οὗ ἴῃ Μοραὶο }δνν, ᾿ἢ ἢ6 δὰ τεσοοα 
ἔτοιῃ ἰΐ8 δεηΐδθηρφα, ΟΥ, [ἔπ μαὰ δρργογβὰ οὗ ἰΐ, 85 ἢδυβῇ δὰ ὑῆπλεγ. 
εἶα! ; πᾶγ, 895 ργουγυϊραίηρ ἀεοίδ᾽ ἢ δὲ νϑγίδπος υυἱτἢ 1Πς Ορέἑηϊοηβ 
οἵ 16 4εν δ ϑοοίουβ : (ῸΣ (58 } {πΠ6},} Ώϑην οὗ ἴποθ6 Ὠοοίογϑ, ἱπ 
δυο οἢ ἃ Θογγυρίου οὗἨ ΤΩ ΓΆΪθ, ϑεθπὶ ἰἴο ἤᾶνα ὑδϑθῆ οὗ ορἱῃίοῃ τπαΐ 
δ] ΕΓ οὐρῶϊ ἠοῖ ἴο Ὀ6 ρυπίδηθα νἱΐἢ ἀδαῖῃ. Βυϊ (18 ἀἐσεγείέν οὐ 
ορἱηϊοπδ χεθροοδηρ (6 Ρυπέθητηεηῖΐ οὗ οἠς ἐαζεπ ἐπ ἐλε ζαςέ, σαηδος 
ὕκ 65.808 δὰ ΌΥ ΔΏΥ σεγίδι ἢ. ὑγΟΟ ΙΒ. πὰ 
4, ΤΏο ῬΠαυ5Ε6 658 δἵ ΝΟΣ. ὅ. ΔΡΡΘ6Δ] ἴο {πε [δνν οὗ Μοϑβεϑ, δηα πηραΐη- 

ἰαΐη (μι ἴζ 18 168 ογάδγεα, (δι (Π6 δά] γεβ8 δἢ}}} Ὀ6 δίσομοὰ τυ 
δίοηθθ. Βυῖ [Πἰ8 ἴανν ἷ8 ηοῖ ἴὮρτο ζουηὰ ; ἴὉΓΣ ἴῃ 1κν. 40, 10, Ὠευϊ. 
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ἄς, ΦΦ. {ΠΥ ἰδ οἰ ρυπἰθππιεπὶ οὗ ἀϑδῖν ογἀογοᾶ, θαὶ πο ρμαῦ- 
εἰσυϊαν κέπαά 6 πμοοϊβε, Νοῦν, ἰῃ βυοἢ ἃ σαδβα ἴπο ἨδΌυϊ 5 (865 Ν 
Βηά ἔτοπι ἴΠ6 Μιὶβο ηλ,) αἰγθοϊεὰ {παῖ δίγαηρι δῖοι τᾶ ἴο ὃς υὑπῶεγ- 
διυσα. Αηά, 88 ἴο [)ευϊ. 21, 44. (6 ρυηίδῃμδοηῖ οὗ δέοηίη ἰ8 
ἀδιουηποεά δραΐηϑδὶ 8η Ὀπΐλ πω] δρόπδβα, οἵ ὀεέγομε ὠοπιαπ. Βυΐϊ, 
ἤθρε, ἰϊ ἰδ ἃ ιοῖ[ε ἴάκεη ἰη ἀάυϊίοτγ. “Γπογείογο ἴΠππεϑεὲ δύσγοῦς πανα 
δρύκεη νν παῖ οδὴ ὕες γοσοηοϊεα ποῖῖῃου τὸ (6 Μοεδαὶς ἴδνν, ποῦ ἴο 
ἴπ6 ἘΔΌὈ᾽ ΩΓ] ἱπιογμτεϊδιίοη οὐ [τ.᾿" (᾿γεῖβ. ϑειηεγ, Μοόγυθ, δπὰ 
Ῥβυ]υ8.) Βιυιῖ, δδ Μ|ίομαθ δ 1188 βαιἰϑβοϊ οΥγ ργουθὰ ἴῃ ἴβεδὸ 
ῬΒ55Άρ68 οὗ [ον τἴου5 ἀπὲ Ὠευϊογοπογ, ὈΥ ἢ ρωπὶ;λινεηὲ ὁ, “εαίὴ 
6 ἴο ἴο ὃῦ6 μπάεγϑίοοα φδἰονὶπᾳ. “ΤΉυΒ αἷδο, ἰῃ Εχοά. 81, 14. 8δ, 4. 
μυπίβῃηνοπῖ οὗ ἀδαέῆ 16 ἀδουπορά ρπἰηβῖ ἃ νἱοἰαῖον οὗὁἨ ἴπ6 ϑα βίῃ ; 
Ὀυϊ πῃ Νυῃ;. 15, 8382 Ὡπὰ 34. βο ἢ δὴ οβδησοῦ ἷἰς τεϊδῖθὰ ἴὸ παινε 
Ὀδδη “ἰοπεά. ((υπιμραζε ας, ΕΖ. 16, 58, δὰ 40.) ΝΥ, εἴθ ἴΐ 
Μολοϑ, ἰῃ ἰἤσϑε μϑδβαζοθ οὔ [νἰ ἰσυβ δὴ Πδυϊγοη ΠΥ, δά ποῖ, ὈΥ͂ 
της μα ηδηπγχοηΐ ᾿ν οἢ ἢδ Ὁγάεγεα, πιδδηΐ ςἐοπὶηῷ, γεῖ ἰδῖδν σιϑί.18 
βϑϑῦ) ἴ0 ἴᾶνθ πηδάβ ἰἴ ϑυοῆ. Βρδὶἀδβ, {ἴπ6 δυϊ που οὗ ἴπ6 Μίϑεδηδ 
8 Οὗ 1111]6 νεῖ 1 μοΐηῖϊθ. νυν ἢ γοργὰ 9 νυ δῆ ὨΙΔΏΏΘΙΘ δηὰ οἰ6- 
ἴοτηβ ἰπαὶ μγεναι θὰ ὀφίοτε ἴῃ ἀδειγιοῖίοιι οὗἨ Φαγιβαίε. Οὗ ἴδ σγ 
βισαῖοῦ δυϊῃοΥ Υ͂, 85 ννϑὶ}] 88 δηϊ]υγ, 6 ἐδὲδ οίογῳ, μοῦ, ἱἔ ἰξ 
ψαγο δαπϊιιεὰ ποῖ ἴο σοπι6 ἔγοσῃ Φοίνῃ, γεῖ οδῃ ὃὉ6 υχονβὰ ἴο ἰᾶνθ 
δὰ ἃ ρίβδος ἴω ᾿ἰβ ἀοβρεὶ Ἰοηρ; θείοσε ἴδ Μίφοπηδ νν85 ἔυγιποὰ. 
Βοδίαθβδ (48 ϑιδυάη οὈδεγνοβ,) [ΠΟΤῈ 8 ὯῸ ΣΘΒΒΟῺ ἩΠῪ νν6 δου ὰ 
ποῖ, (νι ϑεϊάδη, ἡ ητοοῖ, [δηιρε, Ἡδυϊηᾶηπη, δηα οΟἰἶ6Γ8,) 8ι1}»- 
Ῥοδθα τῇς νυουγᾶη ἤογα τῃηδηιοπεὰ ἴω ἤδανο Ὀέεθ δὴ ιηΐδι ἢ Π|}. 
ρομδθ, Ἀραϊηϑῖ βυςἢ ἃ οῃθ, ἴπε Μοβαῖς [νν ἀεποιποδα εἰυπὶπῇ ;. 
8ηἀ γυνὴ, τοοπιαη, ἰΒ υϑεὰ Ὀοϊδ οὗ ἃ ν᾽ δ δηά ἃ δροῖξα, οὐ Ἔνβῆ 8. 
»ιιείία. ὅδε 50]. [χ. δηδ ἴῃ6 ποῖς οἡ Μαίιῇῃ. 1, 16. ΤΉ 9, ΡΟ." 
Ῥ. 608. ς8}}8 {Π|5 ἰηδα6}}γ οὗὨ 1 ὈεϊΓοῖ ρα εἶδος μοέχειας, ἃ δυτί οὗ 
δάυϊιετγ. ΝΟΥ, ρῥγοθδῦγ, ψῖ8 {παὶ ορίηΐοθ ροϑουϊίδῦ ἴο δῖ; 
«που ρἢ οἴθοτβ δοσοιηῖ ἰϊ ἃ Κἰηὰα οὔ τηἰά αἷς οβξιοα Ὀεῖννθεῃ ξογηΐοα-: 
κἰοη δῃηὰ δι Ὁ] του. Αηά, 88 ἰο "δῦ ρυλῖ, οὗ ἰτ τπογα οδ ὃὉ8 πο 
ἀουδῖ ; ΠΟΙ νΟΙῪ δε οο δάπι}ῖϑ Τἢ}ΐ8. : 

δ. Φοδυβ, ῆο δἵ οἱ Πὲῦ {{π268 Γθδ ἢν δηδτογοὰ σρίϊουϑ αυδδίίοηα, 
πονν, ΔΙ Πουρ ἢ (ΠΟ ννὰ8 0 ἀδηρεγ, δηὰ ἴΠῸ δἤδννοῦ ννὰδ ἐπ 
»τοπιρίιι, ψτοία ἢ ἢ}5 ΠΠΡΈΓ, τἰϑίρ᾽ 8η δοίΐοη ννῃπιοὴ ἀθῃοίθο διεοὶ- 
ἰαϊΐοη, δηἀ ἃ ννϊβῇ ἴο ἴβκε τ πη ἴῸΓ οοῃβιεγαϊίοη, (6 Ζα, ᾿ εἰοϊείῃ, 
δηὰ Ῥαιυ]υ8.) Τὸ τ ϊ8, ἰζϊ ΙΔ΄ ὃς δηβδινεγοά, ἰπδι 1 7εβὺ8 δά. 
το 8 ΩΥ ΤΠ ηρ᾽ ἢ ἢ τοραγάθα ἴπθηι, {πο Ὺ ννοιϊὰ ποῖ πανε υπχεὰ 
ὮΜῺ ἴο ΒΏΘΥΨΟΡ (0 [)Ἰ6 ργοροϑβεά πυσδιίοη ; Ὀυϊ ννοουϊὰ αἰτοῦ αν 
Γαϊβεαὰ ἃ ποὺνν ἀεθαΐε οἡ {{}|8 ννγῖ τ ρ;, ΟΥ ᾶνα νν πάγανν. ΝΟΙ νυδδ.: 
Σῖ {6 τογέέέηρ, Ὀυῖ τ1π6 Ἰοογ οὗ ΟΠ γίδῖ, ἴΠδὲ ρυῖ ἴδ ἴο νῃδιηα, 50. 
ἴδ 1ΠῸν ννεγα ρἰδὰ ἴο πιϑῖο δὴ δοὈτγιιρῖ Γείγεαί. γὲ αγα, 1 τἠΐϊωῖς, 
Ὀοιιηα ἴο δοςεᾶς ἴο ἴῃ ομὶπίοη οὗἉ Ευκῃγαλίιιθ, Μαϊήοηδι!, Εγαβαγυ,' 
ΘΟ Πα, [Δπιρε, ἘἈυδίι9, Ηουτηδηη, Μοϊάἀθηδαυον, Κυρκε, δηά- 
Οἰἤογβ, γἢ πηδϊηίαίη τπαῖ 96605 ἰγαοε η0 δἰ σπέβοαηὲ σὨδγαοίεσθ ΟὮ 
ἴῃς εατίἢ. Τῆ6 οἰγουγηβίδηοα ἰβ ΘΧϑΟῖν ῬΑΓΑ] δ] ὰ Ὁγ οὔθ ἰὴ ΖΕἸίδω, 
Υ. Ηἰἴδι. 14,19. νγῆὴο τεϊδίεβ, ἴῃδῖ ἃ οουϊαίη ῬἢΟδορΏεσ, τῦῦο ἐπὶ 
ποῖ σἢ 86 ἴο ΔΏΒννΕΥ ἰο ἃ αυεβίΐοη ργοροβοή ἴο δίῃ), ιὐγοΐε ΟΝ ἐδε αἱ, 
.. 6. (ἐποϑ τυϑλγβ, ΟΥ σπαγδοίθιβ, 88 ἰη Υὴγρ, ΖἜη..}, 478, νεγδὰ μὺ}-᾿ 
νἱδ ἐιδογιδιέωγ ποδὶ. Τράφειν, ἴοο, γΕῪ οἴεῃ εἰρ πίθοιο ρίχρβετε, 
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ἰΐπεας ἀμοέγα. 1ὶ γδ8 ἴοο, αι ομδέοηι ὑεῖ [06 96ὐν8, ἩΠδη ΘΩΥ ὁ. 
ΔΠΡΈΕΔΌΪ6 πιαϊζο 8 νν γα ὈΓΟΌρΡΩ ἔογναγά, ἴο τυ ἢ πον νυ ϊϑῃεα ηοὶ ἴο 
ΔΏΘΨΕΡ, εἰ Γ ὈΥ 8.Πγπιδίοἢ οὐ περδίίοῃ, ἴο0 δ) Ιου (Πδιηδεῖνοθ ἴῃ 
της δοιῃδ ἢ ἢΡ, 88 ἔοι μευ ννθ6 οπραμεα. 1115 65 Ὀδ6 ργοτεὰ 
δη ᾿ΠΠυδίταῖϊεα Ὁγ ϑομοεῖίμεη, ΗοΥ. Ηθῦ. πῃ ἰος. {“268ι.8, [Ὠετεΐογθ, 
(βαγ8 ϑιδιαϊ!η,) αἀἰὰ ποῖ συοΐώ [6 δΏθννοῦ ᾿Πγουρῆ τεἰπν δ γ δηκ ᾿εδὶ-᾿ 
ἰδίου, Ὀυΐ ὈΥ [686 ννογ58. πγοδηΐ ἴο δ βρῇ Ὗ παῖ πὰ Ὠδ ποι ΐπρ ἴο 
ἄο νἱτἢ ἃ εἶν}! οαλβα ; τΠαὶ Ὠ6 αἰ οἱ νυ δῆ ἴο δοὶ 845 ἴω ρ βίου οὕ 
᾽υάρε, ΠΟΥ [0 πιὰρ βίου Δ }}γ ἀδείας Ὀεΐννοθη ἴΠ6 [μᾶνν8 ΟὔΠΕ «ζ6νν8, πὰ 
ἴποβα οὗ της οπιδηϑ. [π (ἢϊ5 νίονν, διίσποθ νγὰβ τῆς πηοϑῖ διηιρἠαϊὲς 
δηκ Δρργορτίδιϊε αἩδισογ. ΤΏυδ, Ρ] υἱανο ἢ 1. Ρ. ὅ84. (εἰϊοὰ Ὁγ Κυρκα,) 
τὴν σιωπὴν ὁ μὲν Βὺριπίδης φῆσι τοῖς σοφοῖς ἀπόκρισιν εἶναι. 

6. Τα τερὶγ οὗὁὨ ΟΙ[γῖϑ δἱ νϑῖ. 7. ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν, πρῶτος 
τὸν λίθον ἐπ᾽ αὐτῇ βαλέτω, ἦέ ἐδαὲ ἐς ἰξμομὲ δβὺι απιοηρ ψοι, ἰεὲ 
λὲπε βιεὲ οαδὶ α 5ίοπο αὐ ἢετ, βθεῖηϑ {π||6 αρῖ. ΕῸΓΥ ἰϊ ἰβ Ποῖ ΠΕΟΘΒΒΑΓΥ͂. 
(Βαϊ ἃ Φυύρε, ΩΓ 8 νυ ῖηεδθ, δοο βθγ, ΟΥ Ῥγοϑεουῖον, θ6 ἔγε ἔγοι "ἢ. 
{δ ἐπουρῇ τῃδὶ τον σδῇ ῥργονε, οἡ ροοὰ ρστουπάϑ, ἴδ οχίβδίθηοα οὗ 
{{᾿͵ οὔ πια [ῸΓ νυν ἢἰοἢ [ΠΟῪ ργοβοουῖϊο ἴἢ6 δοουϑθα μεγϑοη. (1.8 Οἴδσο, 
Ῥνειϊβιοΐη, ϑϑία ον, δηὰ Ραι] 5.) Βυῖ, ἰ τυϑὲ Ὀ6 ἤτγϑδίὶ τοιδγκοα, 
παῖ ἴῃ (86 ργεβεηΐϊ μϑδδαᾶρβ, [06 τννογὰ8 οἵ (ἢγίβί ἴϑνα τεβρεοῖ ἴο 
δἰπιλέαῦ οἷ, παιοὶν οὗ δά ΕΓ δὰ ννπογείοπι, ποΐ οὔ ἔγεοδοχῃ ἔγοια 
81 ἢ δεηογαὶ. “Γαΐ ἁμαρτάνειν ἷβ Θϑρεοίδ ἢν υϑεὰ οὗ (16 5'η ἴῃ 
ηπεοβίΐοῃ, ἰδ ννεὶϊ πονῇ. ὅεὸ ἴῃς ποίθ οὐ ἴνκε 7, 357. δπὰ 80 ἰῃῆν. 
11. μηκέτι ἁμάρτανε. ὅ8οίη Μειῖίι. 12, 39. οὐγ 1ογὰ ο8}}8 τ}}18 
ὙΘΙῪ πδίοηῃ γενεὰ μοιχαλὶς, ““Υα δάυ!!ογοῖβ δρὰ Δαν] ΓΕ 8568,. 
Κπονν γα ποῖ, ᾶἃις. 4 Ρεῖ, 9, 1.2. ““μανΐπρ; ἐγε8 ἔ}} οὗ δάυϊίεγγ, δηὰ 
ἴπδι σα ησῖ ΘΕ686 {ἸῸΠ} 915. ΜαΙκ 8, 38. ἰῃ {Π|5 δαυ]εγουβ δηὰ 
8} }}] σεπεναίίοπ, 80 Μαϊπιοηϊά. ἰῃ ϑοία!). σἂρ. 8. ““ Εσοῃχ [ἢ [᾿π6᾽ 
1πῶῖ δάυ τουΐεβ τυ γα τ {10} 16 ἴο ἃ πιοδὶ βῃιδηηθίυ ἀθργθθ, ἰὼ ἴἢ8 
ἴϊως οὗ [πε ϑεοοηδ δ μ]6, [πε Θδηποαγίπι μι δὴ οη ἴο ἴἢ6 8806 7- 
[αἰηίην; οἵ δά] ἴογγ, ὈῪ ὈἱτοΥ νναῖθγϑ.". Αδαϑΐίῃ, ἴτ 16 Οἰθαγ (οὔδϑογναϑ 
ϑιδυπ)η,) ταὶ ΟΠ γίδιὶ (νῆο 414 ποῖ πλδῖκα [ἰ8β δΏβννεν ἴο Μαρὶϑῖγαϊθβ,: 
Ὀυϊ ἰο Ζείοέα δηὰ ᾿γροοτγῖι68,) ἀϊὰ ποῖ Ὁγ ἴπθ86 ννογάδ Ὠγδθϑη ἴο ργθ"- 
Βογῖ 5. ΒΥ τῦΐα ἴὸ Ὀ6 Οὐϑεγνοὰ ἢ ἃ οουτί οὗ )υβιῖοθ, ὯΟΣ αἰά ἴ6 βρϑαῖΐς᾽ 
οἤιπα τἰρθς πὰ οἷἷιοα οἵ ἃ Ἰορίπιδῖς Φυάρε, οὐ νυν] 688; δυῖ 
ἠδεϊποὰ 15 88 ἃ τπΐηρ ἢ] το ἢ ἢ6 Ὠμὰ ποιπίηρ, ἴο ἀο, δηὰ 
ΓΑΙΉΕΓ 86: Ζεὰ (ἢ ΐ8 Οὐοδδίομ, ἃ8 ἃ πογαΐ Τεασῆεγ, οὗ τϑϑυκίηρ δηὰ 
σογγοοιϊηρ ἴῃ ΡΠ δΓίθοαβ, δηὰ δάιηοη δῃίηρ, {Πδπ} οὗ [Ππαὶγ Ὄννῃ δἰ η8. 
Ιη (ἷθ νίενν, νγϑ ΠΊΆΥ ϑρροκίζε! Υ οἰἵβ (ἱς. ἴῃ αν. 3. ᾽8 συγγυρίογεη) 
δἰϊαυσι νοὶ δάυϊίθγιι πὶ δοουβαγα ὃ Ῥγονιἀεηιπλ αἰ] ρα ηῖερ, η6 ἴῃ 
ἴυδ νἱτὰ νεϑι συ ᾿ 1] 9 ἀρραγοδῖ, Εἴθινπλ Ὡοη οβὶ ἔδγεηάιβ. 
βοσυδδίοχίβ, φαΐ φιοά ἴῃ δἰΐεσο νἱ τἶιπὶ Γαργε βϑηαῖζ, ἰῃ 60 ἰρε8 ἐδρσγε-. 
ποπαυγ. 8566 1ῃ68 ὨοΐΘ Οἡ νϑγ. 11. . , 

7. ἵν ἰὶ ογθοϊὉ]6 ταὶ . 4}}] ψῆὸ δὰ Ὀγουρθς [Π6. δά υ]ίοτοδβθ,. 
οβρεοίδ ιν (μ6. Ῥἢαγ,9668 ΟὗὨἉ βαποι ΘΗ ΟυΒ ΔρροΆγαηςΘ, Ῥδῖ6 υ} 16 Γ-' 
65, δηεὲ ἴπαὶ ἴον ἀοραγίοά τῃγουρῇ ϑῆδηνε δηὰ οοηῃδβοϊυυϑησβα οὗ 
δυλὶε ; δαὐπιτεπρ, Ὀν {πεὶγ ἀδρατέωτε, παῖ (ΠΟῪ γα ποῖ ὉΪδιλεἶθβ8 ὃ 
([μ Οεις δὰ Ραυ]υ8.) Βιιῖ ΟἸὨ τοι’ δὐάγοθθ ννὰᾶβ ὉΠῪ τηθϑηΐῖ. 
ἴον. ἐμ κἰέπεϑεεα,. νἤρδο οἰἥοα. ἰὸ ννῶὼθ (δοοοζαϊηρ; ἴο ννῆδὶ ννδβ.: 
ογάαϊηεὰ ὈΥ ἴδε [,Δνν,} ἴο οσδοὶ ἴα ἢγβὶ βίοπεθ, Μογεονεσ, 'ῃ ογάδγ 
ἰο οϑηνίοιίαη, ᾿ἴϊ νν8ϑ Πεοεββαυ ἰΠπδί [Π6 Ρ6ΊΘοη δοσιδεὰ δῃοι ὰ πᾶνᾳ 
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Βεοη ἀεϊεοϊοα ἰη βαργαηΐί σβδηςθ, Ὁγ ἕο τοὐέποεϑεϑ αἱ ἰεαϑέ. ἘῸν ἔδδὲ 
{πὸ 1[μᾶνν ΟΥ̓ νυἱίηθββθεβ, ἰη Ὠειῖ. 19, 15. (6εε6 Μαίι. 18, 16.) 
εχιοησοά ἴο τολπεη αἶδο, ννὰ ἰεάγη ἔγοιῃ ἴΠ6 ΗδΌνϊηξοδὶ νυσὶογθ (866 
Ἡνερδη56}} δὰ ϑοία, ρ. 81.) δηά, ἱπάδεά, ἔγοιι {6 Ὠἰδίοτγ οὗ ϑυδδῆηδ., 
11 8 ποί, ἰῃογείογθ, ὨΘΟΟΘΒΆΓΥ ἴω βι|} 0086 {Ππ8ἴ ἃ στοαί πμηϊδεν οὗ νυἱί- 
Ἀθ656 9 νγδϑ μγεϑαῆΐ, (δγίαϊῃ τ ἰδ {ἰναῖ ΠΊΟΓΔ]5 ννεγα {πο π Ἐχοθθϊη ΡΥ 
«ατγιρῖ, ἐβρϑοίϑ}}γ Βαλσηρ ἴα δία ΕΓ 6183568, κα δα} 6γῖε8 [γεχαεηῖ. 
ΤΠοοα νυϊέηθ8865, ᾿ἰῖϊ ϑαδ)9, ἰουσ δ Ὀγ οοηβοίουβ ρυ, ἀρὰ ἔδβασίηρ, 
οϑὲ. (μεῖν πίάάδη 8188 βῃοι !ὰ ὕ6 δεῖ ἕοσί ἢ Ὀγ 7εβδυϑ, (τνῆο {86} μεῖ- 
οεἰνῥά ννῶ8 ποῖ ἱρῃογαηῖ οὗ 1Π6},} γι άθητν νυ πάγενν, δηλ ἀϑὲ (δ 6 
.η13969 Οὗ τ1ῃ6 ῥρϑορῖίε ;; δηὰ, δβίηδσε 1 Ὺ πρὶ τ  ν δὰ {Π|| νν».}1 ποῦ ἴδ6 
Ῥονγδὺ ἴο ἀοξδηςἐ (ἰϊοπηβοῖνεοϑ, (Ἰὰ ποῖ οᾶτα ἴο ἴ8Κα (ἢ νοσιϑ δΥΡΆῪ 
ἢ (6 πΔ. 6 Οἱ 615 8180, ννῆο ἰδ δοσοιρδηϊθα ἴἢ686 νυἱ 1 68965, 
γϑλἢ]γ Το οινεὰ τἤδῃ, 1} οὗ δδπια δῃα νοχαιίοη αἴ πανλὴρ ᾿δὰ ΔἢΥ 
Ραγιεϊραιοι ἴῃ δυοῖν δὴ αβθαὶϊύ. ΑΠογναγάβ, ἤόννονεγ, {μον ἡγοῦ 
μγουδὶν μγεϊεηὰ (δῖ {πο Ὺ παά ἀσρασγίθα οἡ]γ Ὀδοδιδε {ΠΕ Υ ρετοεϊνοὰ 
(ἰδὲ 9681: ννοιἹὰ ἠοῖ τηαῖα δυγ ἀϊτεςί γερὶ]γ ἴο [6 ρῥγοροθοὰ ημεδιίοη. 

, 8, [τ16 ποῖ ρῥτοῦδῦϊς, οοηϑίαογίηρ ἴπα ΓΓοαιιόηΐ τεβδοῦὶ ἴο (δε 
Τοεηϊρία, οὗ ρεορὶα αἰϊγαοίθα (Ὠὐἢδν Ὁ πονεϊγ δηα ουγοπιῖγ, ἐμδῖ 
«1εἐβὺ8 ννου]ά 6 (48 νγὸ τεδὰ αἵ νϑγ. 7.) εἴ δος νυν (Π6 ννοιηδῃ. 
(Βεξα, ϑϑιηϊον, ἃ6.) Τ70 {ἰν|8, 'ὰ τῇδ ὃ γερὶθ, ἰμδὶ ναὶ ννὸ γοβὰ 
η νϑῦ, 9. 6 ΟὨΪΥ τηϑλῃϊ οὗ [ἢ6 ᾿Ἰνοιμδῃ δ ΘΟσΌΒΕΙΒ, δα ἰῃδὶ “651::8 18. 
ΟὨΪγ 5414 ἰο βατὰ Ὀθδϑθὴ Ἰϑϊ δἱοδὲα ἐπ γεβρεοῖ Οὐ ἐΐδεθ; ΠΟΥ 15 ἰϊ {ΠΕ ὈΥ 
ἀεηΐϊεα πὶ οἵἶθιβ ψογα ργϑϑθηῖ, 88, ἴου ἰπδίδησθ,; ἰδ ἀϊδοῖμ!εβ δγκὶ 
Ἰεδγεῖϑβι Ὑπαῖ Ψεδι5 ννὰβ οὶ ἸΕΗ͂ φκίέα αἴοπο ἰδ ρῥ͵αΐῃ, δίῃ ἐῃ6 
νου 18 βαἰά ἴο ἢδν θεέ ἰεῆὶ δἰδησίορ, ἐν μέσῳ, 86ε}]. τοῦ λαοῦ. 
,.9. ἼΠοβα ψ]ῖο γτοραγὰ ἴπε ραββαρδ ἃ9 ϑμυγίουϑ, δρρεδὶ ἴο ἰΐς ἀΐδ-- 

βὲγα γι (γ οὐ 6 δίγ]α. “"Εσογ (84Υ {Π6γ,} {π81 οὗ 81. δοδῃ ἰ8 ραγίϊοι:- 
Ἰαρῖν εἰπιρίε, ἢ θγοαβ (ἢ ΐ8 186 δοιροννῃαῖ ογπαέθ. Βυῖϊ ἰζ ἴ6 ηὐΐ ΘΒΕΥ͂ 
ἴο ἀϊδοονόγ ἰὼ δὲ [86 οτηδίθης οοηβίβῖϑ, ΟΣ Ὦονν ἰΐϊ 15 ρτεδίοσ (Ὠδη 
1αΐ οὗ δοηθ ὈΐζΠεν μαϑβαροθ οὗ ἴδ (ο8ρεὶ] ; 88,. ἴῸΓ ἰρϑίἀηςο, {Π6 
ιθίλος, ογ ἱηἰγοάυοίοη. ΕΝ 

.. 10, “1{{}}15 Β(ΟΥΎ 6 γεπηονεῇ, ΟἤΔρ, 8, 14. δ6η6. τν}}} Ὀε οαρπεοιοα 
ἢ} 7, 52. ἃς," ()εῖ8.) Βυῖ (8 18 ἃ ΕΓ ννεδῖς Ἰἰηἰς ἰὴ ἴῃ εναΐῃ 
οὗ ατρυϊιηεηῖ, δὰ δ ὃ δαϑν Ὀσγόκθη. ὅδε6 ϑιδύα]ϊη, 8. 
Ἰζυϊποοὶ. 

Β. ἜΧΤΕΚΝΑΙ, ΑΒ ΜΕΝΤΒ. 

. 1... Τῇ βίογῃ ἰ8 οἠἱίεἀ ἴῃ {πὰ Ὀςεὶ Μ55. Α. Β. (Ὁ, 1. Ε. 8. 424, 
109. 161, 166, δια. ; δηὰ 8 ποίει υυν7 ἢ δϑίθυββ, οὐ οὔθ  θιιϑ; 88 4, 
8. 14,80. Οἰιεν ΜΘ5, ἢδνε [ἰδ {Π6Ὸ ἐπὰ οὗ 8 ἀοϑρεὶ. Οἰδογα 
ὡραΐῃ, ᾿πϑογῖ ἰΐ αἴϊοῦ 7, 86. [ἢ οἣφ οὐ ἔννο, ἰϊ 18 τοδὰά δἱ (πα οηὲ οὗ 
κα 41. Τὸ βίοσυ, ἰδ ἰηάφοϊ, ουῃά ἴῃ Ὁ. 6, Ἡ. Κ. Μ. Υ. δοὰ 
οἴμεῦ Ν,55. όσα σεορηΐ, δηὰ οὔ 688 ̓ῃομηθηῖ ; (8ε6 Οτἰε8Ό.} Ὠυὶ Ὁ... 
ΜΠ ΟΝ 18 τοίοστο ἴο ἴπ6 Ὑ  δίοχῃ τεοϑηϑίου, ᾿89 ποῖ πηΐγεη θη 
ΔΡΟΟΣΎρΡΔ] δήπἰ(οηβ: δῃὰ (ἢς πείαίὶ ΜΒ55., ἀχοορί Ὦ, μεϊοηξ. ἴὸ 
186 Ουπϑιδηιπορο]ἑδη τεοοήδίου, δὰ ἀγα σογχιΐμίοι νὰ πεΔῺΥ 
τϑούρθγηῃ  τεαύΐηρθ. (Οεεβυδοὶ αὐὰ Ῥφιϊυβ.) ΤΤὸ τἰνι5. διαμη!ίω. 
ΤΟΡ Ϊ66, (παῖ (ἢ8 αγηῦθος οἵ ἰμοδε 58. ν ῖο ἢ πανα [ἢ 6 δίων, 15. δις 
δτιεδίεν ἰπδὴ ἴΏο96 υἱοὶ Ομλὶὶ ἴ, Α γυθδριαηθηΐ υγιιϑῖ, Ὠονγανεῦ, Ὀ6 
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ζοττηδα, ποὶ ἔγουλ 86 πιιηιδόῦ ΟἹ, Ὀυΐϊ (πὸ τοεὲρ λέ δηὰ Ἔχοο]δησα οὗ 
Μ55., δηὰ {ἴθ Ἴοσπβεηΐ οἵ ἀϊθεγεης γϑοεηβίοηβ. Νόονν, 8ἃ5. ἴδν ὧδ 
τοραγβ της ποία! Μ598., πῃ ννῆϊ ἢ (18 μου ο 18. Οὐ ἴ6}, ἃ ΟῺρ᾽ 
(Ὠόῖὰ οὐρς ποῖ ἰο Ὀ6 τεοκοηδὰ (ῃς6 Α, (1. 6. (π6 ΔΙοχαηϊγίδη Μ58.). 
δίῃ 1 86 ἰοβδῖ ἴννο ἰδᾶνθϑ, ὨϑΙΠΟΥῪ 81} [Παὶ ρογίση οὗ {᾿Ἰὸ ἀοϑρεϊ, 
ἔτοιῃ Φοδη 6, 50. ἴο 8, 12. Ὑγεϊβιεϊη ἱπάθο, γυάρσίῃρ; (85 ᾿6 84γ8,) 
ἔγοιῃ {Π6 ἩυηὈδΡ οὗἉ 168, ΟΓΥ ννογά58,  Ἐ ]Ο ἢ ννογ ργοῦδΟΪν οοπίαϊηδα 
ὼ {πὰ (ννῸ ἰαϑὲὶ ἰεδνοβ, οοτηρασγοὰ υἱίῃ [6 ἀναγαρα πιθοῦ ἐσηϊαϊποα 
ἵὼ 16 χοϑῖ, (ῃδῆσθ ΤΟ] δοῖβ {παὶ (ἢ6 νϑῦ868 ννοῦα ἢοΐ ἴῆθογεο. Βιιῖὶ(Π6 
σοποαϊυϑίοῃ ἰδ τηοογίαϊη ; ϑίπῃοθ ὯῸ0 οαἰουϊαίοη (ἰἑλὲπ 80 5πιαϊὲ α, 
Ῥοτίϊοη,) οὐ ὕὈὲ τηδάθ οὐἁ ννπαῖ ννὰβ οογίαϊπίψ, ΟΥ ἀνεὴ »γοὐᾳδίψ οοη- 
ἰἀϊηεὰ ἰη ἴπε ἔουΓ Ἰοϑῖ ραρεβ. Ενεη Ο ἰ8 ἐεοἴεοϊίνα ἔϊοια 7, 8. ἴο 
8,84. Ἰποχείοτγο, οὗ [δ 6 νυνί ἢ οὐ 1ἴ, ΠΟπα οδὴ 88ἴδθὶν Ὀ6 υγρεά 
ἴῃ (εϑἱπηοηγ, οχοορὶ Β, (ἰ. ε. (ε΄ ναιςαῃ,) δπὰ 1, Ἔχοεϊϊθης Μ458. 
ἰκάεεά, Ὀεϊοπρίηρ ἴο {Π6 “Ἰἰεταπάτίαη, οΥ Εαδίεγη τεοθηβίοη. Βιι 
ῃ6 μάββαρα 15 ἰουμπά ἰη ἢ), (ἰ. 6. Οοά, Οδηϊ.) (Π6 πηοδί δηοίεηϊ Μ8. 
(μαῖ Π48 ξοῦ)δ ἀν ἴο τι56, δά νι ἱοὴ Οὐ 5 γεΐδσ ἴὸ ἴπεῸ Ἐ εβέθγη 
τεσομεῖον ς τπουσ ἢ (ὮΔΥ ἀο πος ἀδηγ τΠδῖ ἰϊ οὐηϊαϊ8 τδὴγ ΑἸδχδη- 
ἀτγίδῃ τε ϊηρθ. Α8 ἴο ἴῃ δροοῦυρ᾽δὶ δά: 9, ὁσοαϑέοηδ!γ ἔουηα᾽ 
ἄῃ τη 6 Μ5., [ΠΟΥ ΔΓῸῈ νΟῪῪ ἔδν δῃογίεν (ἤδη (4 μϑββῶρβ, πὰ 81. 
τ|6.2}}ν Ἰπέγε βίοδαφ4.. ἔνεῃ Κὶ απὰ ἴ, δ γεοκοηδὰ ὃγῪ ΟὐἹεϑυδοὶ,᾽ 
δηλοηρ ἴμοβε Μ55. ἰὴ ν᾽ οἢ (οηπϑέαπεϊποροίἑ ἑση χοδαϊηρβ ῥσανα}},. 
(οι ρ υυῖτῇ αἰα δ πϊχίῃγα ΟΥ̓ ΤΏΔΠΥ “«Πἰοχαπάτίαπ, οὐ Ῥεβίογι ὁΠ)65. 
Ηετα, ἱπεγεΐογθ, ννα πάνθ ἴπ6 οσοηϑοηϊ Οὗ {6 Υεβίοσηῃ δηὰ (ζοηϑίδηις- 
Πορο] δὴ Μ453.,.89 α͵50 οὔ τ[ἢοβ6 ννῃϊοἢ; σοηῃΐαιῃ, ΒΥ ΑἸοχδηθγίδη. 
Τρδαϊηρβ. [Ὁ 8ῺΥ Ο0))8 Γεη ἶτἘ58 (58 γ8 ϑίδι 1) (Π6 Ἔχργεεβ δρτοειηθηῖ' 
οὗ {π6 Αἰεχαηάσίδη γεοθηβίοη, ἷ ΓΈ ἢἰλ ἴ0 ἴ}ὲ δῃοίβηϊζ νεγβίοβδ᾽ 
ὑυθϊοηρίωηρ; ἴο (αἴ τεσοπβίοη, ἰῃ ὙΝἸοἢ [Π6 ραϑϑαρα 18 ἔουμὰ ; 89, ἴος 
ἰηβίδηοο, ἴθ6 Αἰ Ὠορίς δηὰ Ἀγιηδηίδηῃ, μοὶ ἰο τωϑηιτίοη οἴ 6 ΓΒ, 
νυ ἢ ἢδνο 1ἴ ἴῃ πιοδὲ, ᾿Πουρὶι οἵ ἴῃ αὐέ ([ἢ6. Μ59, δηῇ εἠϊ(ἰοηδβ. 
Βυῖ, 88 ἴο ν" δῖ πᾶν ὕὲ οοἰϊοοϊοά ἔγοτῃ δηςίθηΐ νϑυβίοῃβ, οοηβϑι ογοή, 
δἴοῃθσ, ἰϊ ἰεανοθ {Π6 δῖ ΠΟΥ Υ ἀοιιἔω], ἀηὰ ἀοε8 ποῖ δηδθϊς ὃ ἴο 
ἀειετγιωΐηα ἴδ 6 ροϊηξ Εἰ Γ νὰν. Απποηρ; ἴδ Μ.55. Μοὶ απεὶξ 188 
μαβϑαζο, οὐρῃ!ϊ ποῖ. δ᾽ Ρ]Υ 10 ὈΘ τεοκοηβα ἴἢοϑ6 'ῃ βίο 11 15 
τραυκοά υυἱτἢ 8ὴ οδοΐωβ, νυν οἢ 'θ ΟἾΪΥ, δ τηοϑῖ, 8} ἰμάϊοαιίοη οἔὔ- 
ἀοιυδὲ (ἀνγὶρὶηρ; ἔροπι υατίαἐϊοη ᾿π οΟρ᾿68,) ποῖ οὗ γρεοίήοη. ΝΟΓ ἅἃγθ 
(8086 Μ85. τννῃϊοἢ ἢδνα ξἴ αἵ {Ἰὸ επὰ οὗ [6 ἀοβρεϊ, ἴο θ6. ἡυδηδεγεά 
ΜΠ 1 τμο86 {πᾶῖ νν ΟΣ] γ οπιδέ ἰἴ ; ϑησα [ἢ6 δουῃ68 ἀα ἡοΐϊ ἀῤην (δι ἰδ: 
ὈδΙοηρ8 10 (86 δὰ οὗ ἴῃ δεανθεηίῃ ΟΠδρίοσ, ἐ 1 6 ποηιίη6---ὦ ροϊηϊ 
σῃ ΜὨοἢ {ΠΕῪ ἀοιογιηΐπα ποϊπίηρ. Τῆοθα ΜΘ53. ἴοο, νυ θΐοϊι ἰηφογε 
ἴ.ι6 δϑἴοΟΓΥ ἴῃ σποέλεν μίαοθ (88, ἴοῦ ἰηϑίβδῃοθ, αἱ Φό ἢ 7, 86.) τὰ ἴο΄ 
Ὅ6 τγοβογσγαα ἴο ἴποδα ὑνῆρ αἱὠ Βηά 1 ἴῃ (μεὶν Αὐοδμοίγρα, τπουρὶν ἃς᾿ 
ἴδε εηά οὗ {πε ὐδροεῖ, δῃι ἱποογέθα ἐξ, ἰὨουσ ἢ ἃῖ ἴῃ6 νντοὴρ μίδοε, 
Οη {5 βαηθ ρυϊηοίρ!ε, γα δ δοσουηῃῖ [Ὁ ἰ86 ἰηβογιϊοῃβ ννῃϊοὶ. 
86 τηϑάς αἵ 8 τγοπρ Ρίασε, ὉΣ τορέἐξ ίοηε οὗ ἐΐ, 88 ἰὴ (οὐ. [μοἰοοδῖ, Α5 
ἴο ἰἴοϑα ϑοχίθεβ νυ ἢᾶνθ ἢδγα ]εῖς δὴ ορϑῆ ὅράσοθ (ΜΠὰῖμαν ἰαΥρά 
οδουρὴ ἴο οσπίβίη ἰϊ, ΟΣ ποί,) ἃ9 ἴῃ 1,, {πεν ἐλεγεὺψ βῆνν ἴμδὲὶ τῃδ 
μηον οὗ ἴἴ, ἀπά ἐουπὰ ἱΐ ἴα Ζὁοπιε Μ,89. [πουρῇ (ΠαῪ τε)δαὶ {ἴ. ᾿ 
Ἦδκε ἴϊ ἰθ οἠἠεοίοἀ ὈΥ δόμα, ἱμαῖ, 8δθ ἴο (6 (αβίἑ πον οὗ πὸ. 

Ἐδίμεγβ, Ἡ ΝΟ ᾽.14 {π6 τ.86 οὗ ἴῃς τιοϑῖ ἀποϊδης Νῖ55., ΣΏΔΩΥ οὗ ἐπα 
(0 ησὲ πγεπίίου [86 ρμαδϑᾶρ6, δῃᾷὰ δοιγβ δρεᾶξκ οὗ ἰξ ὑπὶ ἀουθίδι γ᾿ 
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ΟΥ̓ ἴπ6 ἔοστωον οἶδββ (δ. {ἢ 67,} τὸ Οτίρεη, Αρο ] αγῖβ, ΤΠ δοάομιϑ, 
Μορβαδσβίεηυπ, Ογτὶ], ΟΠ γγϑοϑίοη, Βα}, Οοβί)βθ, Νοπηυβ, ΓΠΕορἢγ- 
Ἰαοῖ, Οδίθπθ Εὰ. δπὰ αἱ] τη 6 Ἅ155., Τεγιυ δῆ, Ογρτγίδη δηὰ δυνοη- 
ου8. Ευϊγιηΐ18 ἴοο, ἃ (ὐπηπιδηϊδῖογ οὗἁὨἩ ἴπ6 οἰδευθηῖῃ σδη ΤΥ, 
τοι γΚ5, ἴα ἴ ἴθ ἰπήδοθι γραὰ ἰῃ ἴῃ6 τεσοεϊνεα ἰοχί, θυῖ Οὐ το 1πΠ᾿ 
ἸΏΔΩΥ Μϑ853., δαπὴ {δὶ 115 δι οΥ Ὑγ ἷκε δυβρεοιῖθα." Αἤϑννογ: 
Βυϊ (84γ95 ϑιίδυδ!η.) ἴπ6 μαβδᾶρε ἰ8 ἰουπὰ ἰῃ Ταιϊαη 5 ἨδγίθοηΥ 
Οὐ 1πΠ6 Οοβμοῖβ, δηὰ Ατηπιοηλι5, 1, 4. ν. ὁ, 8. [ἡ ἴθ πογῖς 
σα! ]οά Οοποιυϊἱἱοῆθ5 Αμροβίο!οββ ([οὐτηθὰ ὉΥ δὴ Βαβίεση Βίϑῃορ 
οὗ της τπἰγὰ σδηΐιγ,) πιϑηιτοη 6 τηδάθ οὗ ἴῆ6 δίοσν. Απηργο- 
δ'.9, ἰοο, ΗἰδΙ Ογ πλι.8, Δη46 Αἰριυσῖῖη, 41} ηἡοῖοο , ὙὍΠ6 ΘΑΥ 
Οἴεεῖκ ϑ. ΠΟ] αϑἴ8 αἶδὸ τθδκα τηοηιΐοη οὗ ἰΐ, 45 οχἱδιί ηρ ἰΏ σποίοπί οὐο- 
»ὶε8. (8εε γγεί5.) Νονν, νυ] ννῃαῖ μγοθδ Ὁ} ν σδῃ 1 θ6. δῆοννῃ παῖ 
ΑἸ} τἢ6 ρογβοῦβ παγὲ τηθητὶοηδα υϑε6ἀ ΟὨΪΥ ϑυοῇ Μ55. 65 πα ἴῃ ἴοχῖ 
οὗ της Ενδηροῖδι σοτγυρίοα νυ ἢ Ἰδοῦ δά ἀἰτοπϑὺ Οὗτπα Εδίπεγθ το 
ἃγα βαϊὰ ἴο οχηΐϊξ ἴΠ6 ρϑϑϑαρθ, ἴποβα ΟἹΪγ σὴ ὕε ἴακοὴ ἰμῖο ἴδε 
δοοουηΐῖ ννῆο δὰ ἴῃ {ποὶν νυ ἢ ρ8 ἀπῷ Οσοαδίοπ ΟΥ πέρα ἴο εἷξξ ΟΥ̓ 
ἐτρίαῖπ ἱξ ; ἔογ ἴΠε86 δἰοῃο ολῃ ὃς τπουρῆϊ ἴο πανα Ὀδδη ἱρηογδηῖ οἶ 
ἴῖ, οὗ τεϊεοῖοά ἰξζ 88 δρυγτίουΒθ. Ὑπεγείογε, Τογυ)ἔίδη, Ογρμτίαπ, 
Ζινεηοσυβ, δῃα Βδβὶ], ἄγ θοὶ ἴο "ὈΒ γεοκοπθὰ, Αϑ ἴο ἴδε (οιημηδη- 
ἴδγγ οὗ Οτίρεη οὐ 81. Φοὔπ, ἴὖ Πὰ8 συης ἤονῃ ἴο ι.8 ἰῇ ἃ νΕΙΥ͂ 
του] αἰοα δίαϊς ; δῃηά ἴῃ ἢΐ8 (ΟΙΩΠΊΘΗΙΔΓΥ ἰδ ννδηϊτίηρ, ποῖ οὨἱγ τυδαῖ 
ΤΏΔΥ ἤαᾶνα Ὀεθη νυϊζῖθη οἡ [Πΐ8 ραββαρθ, Ὀυϊ ὧηα ἴπῸ τοῖς οὗὁἨ τἢ6 
δή, δἰχι ἢ πὰ βευεηῖῃ ΟΠδρίοιβ, 89 4160 (ἢ. 8. 48 ἔδυ δ (6 πὶδθ- 
ἰοθηῖῃ νεσβθ. ΝΟΥ ἀοεδβ ἴἴ [ΟΠ]ονν ἔγοπι ἴΠ6 δἰέεποθ οὐ Οῃγγβοδίοπι, 
τπαὶ {ΠπῸ βίογυ ννᾶ8 ἢοΐ οοηϊαϊποά ἴῃ {πε Απιϊοο δ σΟρὶθ8, [0 ρεγ- 
᾿ᾶρ8 ἴῃ μίουιβ ογαῖογ ἀϊὰ ποῖ {πἰπκ ἱτ δανίβοαῦ] ἴο Ὄχροιπὰ τῇ 6 
ΒίουῦυΥ ἴο ἃ μθυρίε (85 νγὸ ἤπα ἔγοπι [ν͵5 Ὠουη 1 }168,} ὑγοης ἴο δά τΈτγ. 
Βεοίθεβ, ΟΠ γγβοβδίομ [85 450 ραϑϑεὰ ονϑῦ ΠΊΔΩΥ οἴ ΟΡ μαι οὗ 18 
αοθρεὶ οὗ ϑι. Φοῆη. ἘΕἾπδΙγ, Νοηηυϑ, 'π Ὠϊθ πηοέγσαὶ ρὑαγαρἤΓαϑβα,. 
ἄοοβθ ἰηάδεα οχἶϊ ἴπ6 ραᾳϑβαρα; Ὀὰϊ 6 4860 Οἠἱ8 Οἴμπον μϑϑβαργεϑ οὗ 
ἴΠς βδογεὰ ἴεχῖ, γῇοβα δυς θη το (Υ ἰ8 ἱπάυδίί60}6. 

ΟὐὈ]εοτίοη Φἀ. [ἢ ιἰν9 ραββαρα ὃε ρεοπυΐπα, ἰ ἢδ9 Ὀδθῇ δἰ πον 
αεσοἰαοπέαίϊίῳ οὐ Ῥωγρουδείψ οτοϊϊἰοἃ ἱῃ 50 τηϑηγ οορΐε8. ΤΠ Μηϑὲ ἷἰ8 
ΨΘΡΥῪ ἱπιργοῦδθϊε ; δηὰ 858 ἴο {πΠ6 Ζεοοπά, ἰπουρῇ ννα ἃγὰ το ὰ {ῃδῖ ἴ6 
οταἰββίοῃ τηϑὺ ὍΘ ἴγβοεα ἴο ἃ ἔδδγ οὗ δῃσοοιγαρσίηρ νἱςθ, γεῖ οὗ [δὶ 
ἔεαν ἴΠποτα ἃτὰὸ ἔδνν νεβίΐρϑϑ ἰῇ δησίεπὶ τυγίιοσβ. [1 15 ργοῦδον δ 
ἰπϑεσιίοη ἰωϊγοάυοσοα ἔγοπ) δοῖηθ Αροσογνρμαὶ ρΌΒΡρε) ; 835, ἴον ἰῃ- 
βίβηοο, ἴμ6 Εναπρεῖδμηι δοοιπύμηι Πούγαοβ. Αηδννεῦ: Βυῖ (46 ϑίαυσ- 
᾿ΐπ νεῖ! οὔδβου'ν68) ΓΘΆΘΟΏΒ 1ΠΔΥῪ ΘΒ Ὁ6 σίνθῃ τοὴν ἴπογὰ δον δὲ 
αν Ὀ6δη ἔοι 8οπλα ννῆο ἴγενν ουἱ [ἢ δβἴοτγ; δυῖϊ ποῖ οὔς ριὸ- 
Ὀαῦϊα ΟἤΘ ννὮγ 8ΠΥ βῇοι)ὰ ἰιανὲ ἱπέγοεμεοα ἰι, “ΓΙ ἰουπα ἴπετγο, ἰἴ᾿ 
ΒΕΘΏ8, [ὩΔΩΥ͂ Οἰ βῆου 65, ἰο ΤΠ θη δἰπιοϑὶ ἱηοχί οδῦϊα, δηὰ ᾿ἕδπεὶθα 
{ΠῸῪ 8ανν δοιῃθι ίηρ; αυτ γ γεσοηο θα ]6 νυν ἢ 16 νυ ϊδάοπι οὗ ὅεβυϑ. 
ΤΠεν, ἰἴ δοθηηθ, θερθοίδ! } ν δἰιι πιο δἵ ἐλὲς οἰγουτηβίδησθ, Πδιηοὶγ, 
[δὲ 76808 ἀϊὰ ποῖ. ρ888 ἃ βενεῦε σοηαεπιπδίίοῃ οἡ ἴδε δή} Γ688, Ὁγ, 
αἴ Ἰεαϑῖ, ἔδαγεά ᾿εβί δὴν, σοῃοϊυάΐηρ ἔγοιῃ ἴπθηοο δὴ ἱπιρυηὶν ἴο 
{Πα ογίτηθ,. ϑῃου]ά να ὕδδθη δηςοιυγαρδ ἰῃ 18 σοπνῃἰβϑδϑίοη. ΤΕΥ 
ἐδετγείοτε αἰτοοῖϊοά ἰΐ ποῖ ἴο Ὀ6 γϑδὰ ἴῃ ἴπε σοηρτεραιίοηβ. Ἠδποε ἱΐ 
ννουϊὰ Ὀ6 οὐ τἰεὰ ἴῃ ἴπΠ6 Ζ,οοἐοκατία, δΔηἀ ΒΠ5}}Υ ἴῃ ἴῃς 229,ΔΑἂἃὃδ. οὗ ἐπε 
Οὐδρεὶ. Οὐ ἴδ βδῃ18 ργϊηοὶρ!ς ἴΠ6 Ἐδίῃοσθ οἴοδε ἴο μα ἐΐ οτϑὺ ἰΏ - 
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(Ἰοὶγ που 68, νοὶ πδα ἰεὰ ἴο ἃ ἔβ]58 βυβρίεΐοη [δὶ [ΠΥ παὰ ἴΐ 
Ὠοῖ ἰῃ {πεν οορίεβ.0 Ἴπαῖ ἰτ ννὰ5 οἠχϊτίοι! ἔογ ἐΐέεα γεαδοπϑ ἴδ μἰαίπ 
ἔρον Απηθγοβί 8 δεοοῃὰ Αμοϊοργ ἔογ Πανὶ, Ορρ. Τ. 4. Ρ. 895, εὐ. 
Εγαδϑιηιβ, δπὰ Αυρυδίίη αξαῖπεῖ Ἑαυδῖυθ, δ, ἐδ. ἴῃ ἃ ἱγοδέϊθε οὔ 
δαἀυ!ζειοιθ πιαγγίαεβ, ὦ, 6, 7. Ἴπαὶῖ (πὰ ΑΥπηθηΐδη8, 88 ννα ἰϑαῖμ 
ἴσου Νίοο, αϊὰ ποῖ τὨΐηκ Ῥγοροῦ ἴὸ πᾶν ἴῃ6 μαβϑαρα γεδὰ ἴῃ τἢ6 
οοηρτεμαιίΐοηϑ, ἐεδέ ἐξ πεϊσηέ μαυε α ἀαπρέτοι ἰεπάεπον, δηα ἐμελοίοτα 
γθεοιοά ἴϊ, ἢα5 Ὀδθη Ὀεΐογα τοιηαγκοά. Ἵμοβα ψῖο οὐηίεηα (παῖ [8 

6 νν85 [οἰβιοἀ ἴη ἔγοιῃ ἴδε Ευαπρείξμνη δροιπάμπι εῦταος, οΣ 
ἔτοπι βοῖῃα Οὐπεσ πηκηοννη δηὰ Αροσγυρμθδὶ κοθρεὶ, οὐρῇ ἴο δοσουηῖ 
ἴον ἰϊ5 θείη ἰηϑογιδὰ ἴῃ ἐλὲς μ᾽αςα οὔτε ἀὐυβρεὶ, ἴῃ νυν] ἢ 1ἰ ἰ6 ουμὰ 
ἱὴ τ᾿τοϑὲὶ Μ55. Τιΐ5, πόννανεν, πον σδηησῖ ἦο. 

8. ΤΏδ ρτοδὶ νατγίεῖγ οὗ γϑβϑαΐῃρϑ 16 8 ϑἴγοηρ' ἀγρυπηθηΐ ἀραΐηδὲ 
{16 δου θη ἰοῖ γ ΟΥὗὨ ἴῃ6 ράββᾶχθ, (Βεζα, ϑδωγογ, Μογιιυ, Ραϑιυ)].) 
Βιιῖ οηὸ οὗ {Ππ6 ναγίυυϑ τοδάϊηρθ ἤδνα ᾿ηλά δ 8ὴγ αἰϊογαϊίοιδ ἰῃ τἢ6 
δίΟΥΥ ἰἴδο! ἔ, ἴο γεπάογ ἰἴΐ ποτα ογεά! 8. ᾿ΓΠιοϑε τννῃο πιαϊπίδίῃ {μδῖ ἴς. 
ἦθ Θρυνουδ ο8ἢ ΠῸ τσ δεοουηΐ ἔογ ἴμ6 νᾶτϊεῖγν οὗ γελάϊηρβ [ἤδη 
1.66 ννῆο ἀείδηά [ἴ6 δυϊῃδηςιοῖϊῖγ, ΘΟ) αϊ, πη ὲὶθ ΕἸΩ]εΙς. ἴῃ ἡ. 
Ν. Τ. ΤΙ. 1. Ρ. 1589 8ε4ᾳ. δηἀδανουγβ ἴο δοοοιιηῖ [0Γ [}}}8 Ὀγ δαγίῃρ; 
(αὶ 1ῃ6 δἴΟΓΥ νν88 οὔ κἼ ΏΔΠῪ ᾿υγτίθη ἰῃ ΗἩδῦτενν, δηὰ Ὀοϊοηρεά ἴὸ 
{πὸ Ευασπκεϊίμηι δεσμπάμπι Ἠεύταυς, αῃὰ {ἰνδῖ ἴΠ6 νϑγίοιδ γοαάϊῃρϑ δγα 
ΠΟΙ πρ θογα [ἤδη ἴΠ6 νδιΐουϑ ἀτθεὶς ἰγαπδὶαιἰοηδ οἵ (5 Ηδῦγονν 
ϑίοι᾽Υ. Ββυῖ (6 μτεδίεγ μᾶγῖ οὗ ἴῃ6 νϑγίουιιβ γεδαϊηρβ οδηηοῖ 6 
ἀεγίνοα ἔγοῃ ᾿μαῖ δουσοθ. Νοιπὶηρς οεγί αἰ π, Βόνγανεγ, οδ δὲ (6- 
ἰόγηχ θα οὐ 1ἢ͵5 μοϊηῖ. Οδπδ ΤΠ ΠΣ ΟἿΪῪ 18 σογίδιῃ, ΠΆΠΊΕΪΥ, πεῖ {116. 
πυϊηῦον οὗ νϑγίουϑβ γεβαϊηρϑ 4068 ἢοΐϊ ρῥγονα ἰῃδὶ (Π6 δίοσυ ἰδ δΌρρο- 
δἰεἰτουϑ. (Θιδυ] .} 

ΊΠ6 δίογυ, ἐἰπεγείογα, οὗ ἴπε δάυ]ίεγοιιϑ ννοιθβῃ, τπουρ ἢ Ἢ ϑ δγίθε 
δικὶ οσυπεῖδε, δηἀ οὐὖν Ενπηρε) δῖ δεαιη5 ἴ0 αν ἤδγα (85 δἰβθνν 60) 
οτηϊ ἴδε! δοιηθ οἰγουμμηδίαῃοοϑ, νος, 1 δα ἀφα, ννου]ὰ ἢανα ᾿Ὠγονῃ 
δίδαῖοσ σῆς οὐ ἰϊ ; γεῖ ϑἰποὸ ἱϊ σοηϊδ᾽ π8 Ποίῃ!πρ' ἱπηργοῦ} 016 οΥ 
Ἱποοηρτιουϑ, βίο {πε αἰ που 165 πεῖ νν τ ἰῃ τ ἀγα Ὡοΐ ἰπεχίγὶ- 
οδΌ]6, πος ἐἴ3 Οὐ ἱδϑί οΩ ἴῃ ΤΩΔΏΥ͂ Μ995. πιδὺ ὕε δοσουηίθδα [ὉΓ οἡ Βοοά 
Βτουῃα5, δη ὦ δἰιος ἰΐ 15 οι ἰῃ δηοϊθηϊ Μ58. οὔ ναγίουβ γεοθιβίοῃδ ; 
1 «δῇ ὈΥ ΠΟ πιϑϑῃϑ δβϑεηῦ ἴο {{Ἰ056 τνῆο ἃγὰ οὐ ορϊπίοη {παι [8 ρογ- 
τίοι '5 ποῖ ρεηυίηα. ἴ δ} ᾿ποϊϊηειὶ ἴο ἀρτοα νυ ἢ ϑιαυά η, [6 8016 
ἀεύδησεν οὗὨ [86 μαϑ9αρθ, ννῇῆο πιδϊηἰδίη9 ἰῃαὶ {})}8 ΡοΟγΓΓΪΟΠ πᾶν ὉΘ 
ἀείεηδα νν΄.ἢ) ἀγυπιεηῖδ ἴδε δί σου δη ἃ ΓΟγ6 Ὠυζίδγουβ ἤδη ἱξ 
οδἢ δνεὺ θὲ ρυρηδάὰ. (Κυϊη.) 

ΎῚΠ6 Ἑαϊῖογ ἴὰ5 τηοῇ ρ᾽θαβθυγε ἴω ᾿ἰαγίηρ Ὀείοσγε ἢἷ8 τοδάθγβ {Π6, 
ἀονα. 8016 ἀπά (88 Πα {π͵ὴ Κ8) σοπνιποίηρ᾽ ἀεἔδησε οΥ̓ [8 Παγγατοα 
Ὀγ ἴΠο Ἰοεαγηθά ϑιίδι)η δηὰ Κυϊηοεὶ : ἰπυυρῆ, ἱπάδει, ἔον τωυοῇ οὗ 
πὸ πηδίϊεῦ ΠΟΥ ἀγα ἰμἀδθῖοα ἴο δη οἰδὈογαῖα Ὠ ββεγίδιϊοη ΟΥ̓ ἰῃς 
ἐγυάϊιε δβὰ ἱπάείαι μαῖα [ς}ϑῦλρε, ἔγοσν ννμίο (Ἐϑρεαί!!ν 88. [16 
ῬΓαβεηῖ δηηοίβιϊοι ἢ88 δχίθῃάθα [0 βυσοῖ 8ὴ υπυϑυδὶ ἰθηρίἢ} ἴΐ ἰδ 
πε ἰε88 ΠΕΟΌΞΒΘΙΥ ἴῸΓ ἴθ Βαϊογ τὸ δάάυςε δὴν (Πίηρ᾽; δῃᾶ Πα χηιιδὶ 
Ὀὲ εὐπίοηϊ ἴο τεῖονῦ ἢὶβ σε ἰ0 τμδὲ Ὠιβοογίδιου, 85 ννοὶ! 85 ἴο 
ϑεϊάεη ὕχ. Ηεῦ. 8, 11. ἸοὨοτΕ. 4189. 9. ἀ6 Ὠἰδίογίὰ Δ 6 Γεθ, βεοῖ. 1, 

. ὃ. ὁεᾳ. Βδθγιοῖι8 (οὐϊοθ Αμοογ. Ν. Τ. ἴομ. 1. Ρ. 356. δ6ᾳ. διηοη, 
ἴῃ ἠδ Ηἰϑιοῖν, Οσὶῖ. δηὰ τὸ δχοο! ]θηϊ γειδγκδ οὗ Ὁγ. Νῦν, Μ|]],. 
δηά Βρ. Ρεδῖοθ. Τῇ γεδάδσ Ὑγῆ0 [85 ννε]] νυϑὶβ θα [88 ἀγριυτηδηῖδ 
δαάυοσεά, νν}}} Κῆονν πονν ἴὸο δρρτγεοϊδῖε {πε ἀοριιδίϊςξ! ἀεοϊδίοη οὗ 
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Ὁ τ. σἀπιρθεῖ! (υπδοοοπιραηϊοά, 85 1 ἷβ, Ἡ ἢ ῥγοοϑ) (παι “ς (ΠῸΓΘ δΓ6 
δοη!6 δἴγοηρ; ἐπίεγμαὶ μτγεϑυσηριΐοηδ, 88 ψν εἰ} δὲ ἐσίεγπαί, δραϊηδὶ (ἢ 
δυς Παητοϊ(γ οὗ 1Π6 ραϑϑαρθ." Νὸον ἴποθϑε ργεδιπηριϊοδ, νυ} (ἢ ποῦς 
Αὐὶα πιαπακοηιεπέ ΟἹ ἴΠ:6 ματῖ οὗ ΒεΖα, ὑγειδιεἰπ, ϑεηνεγ, [με (Ἰεγο, 
Ῥαυλυδβ, ἅς. 8γὰ [δε Ϊγ να, τ ἤεη οοτηραγο νἱτῆ ἴΠπε ἀγρὰ- 
Τιδηΐδ ἔον (Ὧ6 δυϊῃοηκεἶγ οὗ [1.6 Ῥαβοαρβ, νυ ϊοῖ ὈΦΑΓΒ 88 Ὡλυοἢ οὗ 
ἴα δίδιίῃρ δηὰ ᾿τωργεβα οὗ ἱστι}, 85 ΔΩ ΟἵδοΣ ἰὼ ϑογρίυγε. ΟΌΓ 
δανίου τ δ ΔΏΔΥΨΕΣ {ὙΠ οἢ ἐπ Ἔχί γε οὶ ῦ ρδγδὶ]οὶ υυϊεὰ τμδ οἡ [86 ΡΑΥ- 
ταοηΐϊ οὗ ἰτθυϊα τοπογ,} οδΥτίθϑ τυ ἢ 1 ἃ νυἱδάοτα δοαγοϑὶν Ἵχοοοθα 
Όγ δὴγ ν ἢ ΐο ἢ Πα ἀἰθραγεα ΟὨ ΔΩΥ͂ ΟΙ ΠΟΙ Οοσδδίου, δηὰ δυο 85 νουϊὰ 
Βα ἴῃ ναίη δουρὶ ὉΓ ἰπ {Π6 ΔΏΒΥνΕΓΒ γεϊπγδὰ ὈΥ͂ ἴδ τυΐϊβεβί ΡὨ]ο5ο- 
ῬὮΘΙΒ ἴῃ 8ἰ τη δῦ οἰτοιιπηδίδ 065, 88 γτεοογάεα Ὁγ Χεπορἤοη, Ὠϊορ. δε γα 
συο, Δα οἴετθ. [ἴπάσεὰ, 1] ἐο ποῖ ᾿ιεα ἰδία ἴο πχδϊηϊδίη, παῖ ἐνϑη Ἰΐ 
ἧς οου]ὰ Ὀ6 ργουοά ἰΠαΐ ἴ[ἢ6 παγγαίϊυο ἀϊὰ ποί οοπιο ἔγοπι ἴδ ρϑὼ οὗ Ππὸ 
Ἐνδηρε δῖ, δι}}} [86 τ 8} ΠΥ οὗ (ἢ 6 ἔδοίβ τηϊρζ Ὀ6 ϑυιρροτίεα ἔγοτ ἢ 9 
δὶρὰ δητ αὶ οὗἨ ἴῃ βἴοσυ, δηὰ ἱέδ σίγοπᾷ ἱπίεγπαὶ ρτοοΐβ. 'Γῖιε σὲ - 
Αἰ γ οὗ {Π6 ἔδοϊβ ϑθοζῃϑ δι  )ϊτθὰ ὈὉγ Οτοίυδ, Βοεοημ. δηὰ ρμεσῆαμα 
Βεζα. [ἰ δεεπὴδ (δαγϑ Οτγοίίι8,} ἴο αν Ὀδθὴ οὐἰ μζί πα} ]γ νυγ τς, πεὶ- 
ρον Ὁ Μαίίπενν ἰη Ὠἷ6 Ηδῦτενν Οοδρεὶ, ἢογ ὈΥ Φοδη ἴῃ 15 Οτεεὶς; 
δυῖ Ὀεσαυδ6 ἴΠ|656, δηὰ ἴΠἸ6 οἴΐοῦ Αροβίεβ, ἢδὰ ἔγθαυθητν γε δἰ (8 
δίΟΥΥ νἱνὰ νοςο, νγδϑ δι} 0] οἱ πεὰ Ὀγ τς Ναζαγεηθ οὔ Ῥαἰεϑίϊῃο ἴο τ ἰδ 
Ηεῦτενν ἀὐϑρεὶ, τνδ8 δυ)οϊμοὰ Ὁγ Ραρὲδα δηὰ ἴἰ 6 Ὠιεοίρίεδ οἵ 7οἱ 
ἐο (μαῖϊ Ἐνδηρε δι᾽ 8 ἄγεεῖκ Οοορεὶ, αηά δρρτονεὰ Ὦγ ἴ8ε Ομυγοῦ, 80 
ἐπι ἰἴ ᾶγ "Ὲ ργονϑ, ΌὉγ Ἵεγίδ! ῃ [θϑι τον, ἴο ἤανα σοδ ἔγο 16 
ΑΡροβί!εβ." Οαϊνίη, ἰοο, ἱπουρὴ ἢ 18 ϑ8]ὰ ἴο ἤανα σε)εοῖϊοά [8 μ88- 
βαρ, δῖ {παῖ ἰῺ ἴΠ|6 δίοσυ ἴθ γὰ δεαβ ἴο ὑὰὲ ποι ίηρ υηννογίὮυ 
οὗ (ῃε Δροβίο]ϊο ϑρίγιῖ, Τῇ ῥγϊῃηοὶραὶ σαυδα οὐ 18 οῃχἱ "δ οῺ ὙΓ86, 
ἀοιιθι)686, ὅγοῖ {Π6 υῃγθδθοηδῦϊα ἐχοερίϊου (ἀκοὴ δρδίηδι ἰἴ Ὁ ἴῃ 6 
Ἰρηογδηΐ, δηὰ (658 Βοάδαν ρα οὔϑεγνθβ,) ἃ πλϊδίδίθιι ἃρργεμεπδίοα 
ἴδαϊ ΞοΠ)6 Οοἰγου δ 8ΏΘΘ8 ἐ!) ἴπ6 ΕἴΟΓΥ ΓΕ ἱπάθοεῃῖϊ, ἀπ δὴ ὃσχ- 
ἐβεϑοῖνα τίρουσ νυν Γεδρεοὶ ἴο ἴποθ6 γῆ. δὰ [δ]ΐδη ἱπίο {πὶ8 ἰγῸ} Ὁ 
ἀοιεδίαῦ]α ογίπιθ. Ηθῶςθ, να ΤΏΔΥ δοοουηῖ ἴοὸγ ἰΐδ δνυΐϊηρ ὈεεΏ 
Ραβϑεὰ Ὁγ ἴῃ {))6 ΕΟ] δβίδϑιοδὶ γεδάϊΐηρβ, ἔον 1.6 οπιἱβδδίοῃ ἰῇ ἴῃ 8 [.26- 
οπατίδ, δηα οοῃδεησθοηίγ (δ. Μ595. οὗ (πὸ τυοϊα αοδβρεὶ. Ὦγ. )οά- 
ἀτϊάρε δββαεηίβ ἴο (ἢ 6 γεδϑοηΐηρθ οὗ ἴῃοθα ψγῃο ἀοέεηὰ {6 δυο Ὁ Υ 
οὗ 1.86 ρδβοδᾶρε. Ηθ ἀδεϊδηδθ δὴγ οὔ (ἴςϑ] Ἔχαπιιηδίίΐου οὗ ἴῃς ρϑηεαὶ 
αὐεδίοη : Ὀαΐ ἷβ ΟὈδΕΓυ δι! 8 ΟἹ ΒΟΏ26 ΡΑΓΓΟΌΪΑΓ ἘΧΡΓΘβΒ: ΟῺ8 8ἃ5 ἰμ6 Ὺ 
ΟεοιΓ, ἃτα υσείθ Ὑ} {ἢ} Πἷ8 τ808] σοοά δεῆδε, δοιιηὰ ἰἸυάσηηγεηῖ, δηὰ 
νΐοιι ἔξεϊ ρ. 1ρο δηϊπιδανογίβ οἢ {π ἱποοηοίδέεπου οὗ ΒεΖδ, ἴῃ 
ἀϊερυῦης {86 ρεηυηδηθββ οὗὨ ἴῃ μββϑϑαρβ, δηὰ ἴπεῃ οοτοπίϊηρ, 
ὍΡΟΙ ἰξ ἰῃ δ ἢ} ἔδγι8 88 δυρροξδε ἰΐ5 Ὠἰνίης ἱπϑρίγαϊίου : υυδίοὶ. 
ΡΡΕΔΥΒ εδρεοΐδ! ν ἔγοτ δοῦ!α ὙΘΙΠΔΣΚΒ ἐπ ἴπ6 ὈΏΒ0 66 (σεη- 
ΤΩ ΏΪΆΓΥ ἰηβεγίοα ἰὴ (6 ΑὨῃοΐαδι 8 οΥ̓͂ [δρθ. 1:18 ργονθβ (ε8γ8 
Ῥμδῶρε,) ἴπαϊ ἢ6 ννὰϑ ποῖ ὙεγῪ ροδίϊνα ἰη εἶθ ορἱπίοη. ᾿ Βιιῖ, ν»νῖῖ 
ἀείογομος ἴο ἴΠ6 Ἰεατῶθὰ (οτημηδηίαῖοσ, Δ ννὰ ποῖ διιρροδε, 'ῃ 
νὐϊοδιίοη οἵ {Ππ|8 νοπεγαϊθ Τμοοϊορίαι, ὑπαὶ 85 ἴἤεϑε ζηδπυδοσιρῖ. 
ΤεΙ ΔΙ 8 Ὑγ ΣῈ δυἀθηι]ν Ὑυγϊτθη Ἰοηρ δέον (π6 ρῥιυδ]οαϊίοι, οὗ ἢηϊ8 
Νεον Τεφίαιηεηϊξ, μα πο ργοῦδοΥ δε γθϑϑοη, ἰδία ἴῃ ᾿ἰέθ, (ο δϑδῃ- 
ἄσῃ δΐ8 ΘΆΓ ΕΣ Ορὶπίοῶς οὐ 6 σεηυΐηοπεβϑα οὗ ἰΠ8 ϑαγζαϊϊυρ ; δοά 
εἱέϊνεσ νγὰβ ρογβιιδάεα οὗἉ ἴα δυϊποηιίοἰῖγ οὗἉ {Π͵. ραδδβαρθ, οὗ δαἀορίεὼ. 
δὲν ορπίοη 5ἰπγΐαν ἰο ἱπδὶ οἵ αγοί 5, νυ ϊοὴ διρροδες ἐδα πατταέϊυε ἐο 
ὑε εὐδείαπεϊαὶν ἐτμα 5 πΠΠ- 
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1. ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ᾿Ελαιῶν. ὅδ66. {πὸ ποίο 
οὗ Μᾳὰῖίι. 421, 1. Ζ6581ι5. ν88 δοοιιβίοιηθά, ἤθη 50- 
)ουγηίῃρ δὲ Φεγάβδίθιῃ ἀυγίηρ (Β6 ἔδβέϊνα!β, ἴο ἀρθραγί 
Ὀγ πίρι ἴτομῃ {Π6 οἰἴγ, πὰ γρίυγῃ ἰο Βοίμδηυ, 8 
ἴον 5ἰἰυδίοα δὲ 6 ἴοορί οὗ (ες Μουπὶ οὗ ΟἸ νεϑ. 
66. Μαῖίϊ. 21, 17. [μικ 21, 88. 22, 80. (Κυϊη.) 
ΤΆτΩΡΟΘ οὔβατνοβ {πα 6 ποὺ ψ ογα σοδα οὐ (ἬγΙ8.}8 
ΟΟΟΌΡγΙηρ ἐνθη ἃ ἰοάρὶηρ δἱ Ψψθγυβαί πὶ, οἵ ῥβϑίῃρ; 
ἐπα Βιρῆς {δ 6γα. “- πα 

4, αὕτη κα γυγὴ. κατειλήφθη ἐπαυτοφώρῳμ. Το 
βΒιίυάοηΐ 1} οὔβοῦνθ {πΠ6 Αἰ δυρτῃοηΐ ροτγίδοίς, 
κατειλήφθη ἴο᾽ κατελήφθη. δὲεα Κυρίκ οἡ {ἢ18 ρ88- - 
ΒΆΡ6, ΔΠ4 4130 Φο!η 1,6. Τη6 νοῦ 8ηϑν 6 5 [0 (ἢ6 
ΗδεΡ. ΦΔΠ 88 ἴῃ Νυμι. ὅ, 18, οὗ ἃ ψοιηδη ὑτουρσὰέ (0 
ἀγηκ οὔ τἢ6 ὈΜΘῚ ψναίογβ. [}ἢ ἐπαυτοφώρω, ΟΥ, 88 1{ 
8Πο 0] ἃ ταῖμογ Ὀ6 ψηζίθη, ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ τῇ Γ6 15 δἢ 
6111ρ818 οὗ πράγματι. 80 Π)΄1οάον. διῖο. ὦ, 928. μηνυθείσης 
αὐτῷ τῆς πράξεως αὐτοῷωρου. Ϊῃ ἐπαυτοῷφωρῳ 1ΐ Ρ6- 
ΘΟΟΙΠ68 ἃ βϑοτί οὗ Ἐπ ηδδλθ ΡὮγαβθθ6. Τῃ6 Θχρ βίῃ 
15. υδοὰ ΙΟΒΡΕΥ οὗ (1αν65 οδυρῇϊ ἴῃ (ἢ δοῖ οἵ β[64]- 
ἴηρι οὐ Ψι τ τἢ6 8.0] 6 ῬσοΟΡΘΙ ὕροῖὶ (πο, δ01 
ηάογβίαηᾷ {Π6. ψοτά8 οὗ Ηδδβυςὶ). ὁ ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ κλέμ.- 
ματι εὑρεθεὶς ἔτι κατέχων αὐτὸ, ὙὮΏΘΓΘ 1 ΨοΙ]α γοδά 
εἰρεθεὶς ἡ ἔτι. ΤῊΘ καὶ Β86Π|8 ο ᾿ᾶν Ῥ66ὴ δβογθϑὰ 
1η [ἢφ δ} 1|Γ Ἰοίΐογ ψ ϊςῖ ἔο ον8. Βυΐ {Π6 ρΡἤγδδα 
18 4150 8664, Δηἀ :ηἀθ6α πιοτὸ γαεφυθηίίγ, οἵ [086 
ψῇο δἴἵα ἀοίροίρα ἴῃ {Π6 8οΐ, ΟΥ ΘσΟΙΏΙΩΙ 5801), ΟΥ 
Τ,8 1 6501ν ςοηνϊοίςα οὗὨ Δὴγ ἤδργδηΐ ΟΥἸΠΊ6, 68ρΡ6012]] 
8:10 88 ΔΓΘ Ἰ5Έ4ΔΠῪ ρογροίγαίθα 1ῃ βθογαῖ, 8η6, 88 11 
Ψ6ΓΘ, διγίνεῖγ. ὙΠ 1 γ88 σΟΠΊΠΠΟΠΪν δββοοϊδίϑα 
λαμβάνειν ἀπ 118 ἀογναίνα8, οὐ β:σἢ ΟἾΠΟΙ νοΓ 8 88 
Βιρηϊν. ἀδέοείίοη, οὐ ϑείζμΓ6; 848 κρατέω, εὑρίσκω, 
ἀλίσκω. Το [Π6 Θχϑιηρ 68 οἵ ΕἸβηθγ δηα ͵οίβίθιη 1 
δα Τίρθαη. Οἵ. 6609. Β. καὶ νόμου κειμένου, τόν λαμ- 
βανόμενον ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ μοίχον ἀποκτίννυσθαι. ΤὨΘ 5έιι- 

"ΤῸ 16. δἰτποδὶ δἰνναυβ ΣΙ ΙΘῚ ἐπ᾽ ἀντοφώρῳ ὉΥ [Ἃ1Ἰ6 (Ἰ]αβδῖοαὶ 
ὙΓΪΕΙΘ. 866 ΠΟΙΏΘΤΟΌΒ ΘΧΔΙΏΡ]68 ἴῃ Ἰεϊδίε, 80 Ῥοϊυχ 8, 69, 
Βᾶγ8: ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ ἄντικρυς ἐλεγχθέντος εἰρήσεται, ἐπ᾽ αὐτῆ τῇ 
φώρᾳ, ἐπ᾽’ αὐτοφώρῳ, ἐπαυτοφώρως ἐλήφθη, κατεφωράθη (ν]νε 6 κ6εὲ 
16 ποίεβ οὗ (ἢ6 Ἑαϊΐοτϑ). Ἧς ονιάθηιν ἀοε8 ηοΐ Δι 1 ΠΟΥΪΖ6 ἐπαυτό- 
φωρος. : : 
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ἀοηΐ Ψ}}] οὔβϑογνα {παὶ Φωρ (θη οο (π6 1, 4τἰπ 27) 
15 ἀογινοά ἔγοπι ἰῃ6 ργοίθγιία πη Δἀ]ς6 οὐ φέρω, δηὰ 
δ ηἸῆ68 ἠδ τοὴο σαν γίος αν ἐλὶηρ οὐ. Τα νογῦ 15 
Πού υπἱϊΐοὰ ψ ἢ μοιχευομένη. 850 1η Ρ]ιίατοῦ ἀ6 
ἢην!8: φάσις τὴν μητέρα μοιχευομένην ἐπὶ αὐτοφώρῳ 
καταλαβὼν. ΔἸ αη Η. Α. 14., 8. μοιχευομένην γυναίκα 
ἐπ᾽ αὐτοῷῳώρῳω λαβὼν. ϑοπιηοίίπι68 ἴῃ6 ρῆγαβ6 88 
τΉΘΓΟΪΥ {ἢ 6 ἼΩΝ 86η86 Οὗ ρΓΟΝ]Ὴρ᾽ ΔΠΥ ΟἸΘ᾽8 σΌ ΪΕ 
(πε ηοῖ ὈΠΙγΘα ΘΠΕΥ 1ὴ Οὐγθοκ δυΐϊῇοτγϑ) ; 80 παῖ ἰξ 
ο68 Ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἀδηοίε Ὀοίηρ' σϑιιρῇϊ ἴῃ 1Π 6 νΟΓῪ 

ἔαοεῖ, Ὀὰῖ (κα τῆς 1 ,δτη ἦρδο Ζαοίο) Ὁ] ΔΊ ΉΪΥ, τη Δη1- 
[βϑΕ]γ. Τῆυ8, βϑᾶγ8 Κυρίο, νὰ 664 ἢοΐ ἤθγθ ητογργεῖ 
Π6 Θχριθββίοη ἐϊέογαἰἑψ “. αὐιᾶ81 ἰῇ 1ρ80 νη 6 γ8 υγίο 
ἀσργθῆθηβα ἔ1586ῖ," Ὀυῦ ΟὨΪΥ τ διοῇ Ῥτοοίβ ἃ8 
ψν οῦα Ὀ6 (Ποιρἢϊ 5. ΠῸ]Θ πὶ ἴο 6β. 408} ἰἢς δες οὗ 
ογῖμι. οοη. ἴῃ ἃ σουγί οὗ )υϑίϊςΘ. 80 {8 ϑγείας {Γδῃ8- 
Ιαίος το πάθγϑ 1 αρογίὰ ; δῃὰ ἴο (ἢ!8 Ἰηογργοίδιίοη 1 
8π| ἱποϊηδἀ ἰο δοσθάθβ. ὅδο Ευϊζῃγρηυβ ΟΧρίδίἢβ τὸ 
αὐτελέγκτως, αὐτοΦανῶς, προδήλως. ΚΚιιΐποθὶ οὔβογνοβ 
{παΐ βοπιθ ἢανα {ποιρῃς (ἢ6 ψοιηδη τνᾶ8 ζαΐδοίν ἃς- 
ουδοά ὈΥ 1ἢ686 Ζεϊοίϑ. Βιυιῖ {παῖ ἀοθ8 ποῖ ἅρρεδγ 
ἔτοπῃ [6 βίογυ 1156] [{ θυς 1Π6 σοπίγαγσυ. ΤΠ6 ΜΟΠΊΔΗ, 
ὈΥ [ἸοΓ 8βίίθηςθ, εν ἀθη!}γ δά πη118 Π6Γ συ. 

ὅ--8. Ηξτγο 1 τηυβὶ γοίογ (ῃ6 τϑδάθγ ἰο ψῇῆδί 15 
του Κοα ἴῃ {6 ΠΙββογίδι ο βυργα Α. Νο. 4, 8, 5. 

ὅ. ἘΝνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθοβολεῖσθαι, 1. 6. Ὠ4.ἢ 
ἀϊτοοίοά βδιιο ἢ Κα ἰο Ὀ6 βίοπρ. Εὸγ {πῸ ἰὰνν οὗ 
Δα] γΥ βαθειὰ σογίαϊῃ ϑρθοῖαὶ οᾶδ68 ἴῃ ψ ]οἢ 
βίοηϊηρ, 5ῃοιϊὰ 6 1πηῆϊοῖοα. ΤΠθεθ νογθ, 1. σοη- 
ποοίίοη ΜΙ ἃ πιοί!ογ- η-ανν, δηά {Πδὺ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
δοίυδ!  πηᾶγιιθά, Ὀὰΐ ανθη Ὀοίγοι θά ; ὩΔΥῪ δνϑῃ ιῇ 
(86 (ΔίΠοῦ βῃοι !ὰ αἷς Ὀοΐίοσο (ἢ6 τηᾶγγίᾶρθ. (866 
Τονιῖ. 20, 11.) 2, σοπηθδοίίοη ψ ἃ ἀαυρἢίογ.-!η- 
ἰανν, ΟΓ 80η᾽5 ψ ἴδ. (866 [μον], 20, 12.) 8, σογγυρίοη 
οὔα δαίτγοι δά νἱνρίη, ἴῃ Ψ ΠὨΙσἢ σᾶ856. (ῃ6. ψοτηδη 51:}- 
[δγϑα τῆ8 βᾶ1π6 ρΡιιη]ϑῃπγιοηΐ. (866 θυ. 9, 88. 8644.) 
Τῆς ΕδὈθΪπ5 δαἀὰ ἃ ἰουγίἢ ο886, ἤθη παν {6}} τι. 
{πἰ ἃ ργίοδῖ 5 ἀαιισἤΐονρ ν᾽ 88 ἴο Ὀ6 βἰοηδα, βνβϑῆ [ἢ 
68568 ΟΓ σΠοπηηοη Δα] Θγγ. ἢ γθάβϑοη Ψ ΤΥ, ἴῃ ἢ 56. 
οδ868, β[οη ηρ ψγ»ἃ8 ργθοβ ον αἰγθοίθά, ψγὰ5 ἴγοπη ἴἢ6. 
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τοδίοσ ογι ΠΑ ΠΥ: ἴογ βιοηίηρ [88 αἰψαγα ὈδΘη 
τοοκοηθό δηηοηρ 1η8 βανεγοϑὺ σδριίδὶ ρυη!βηπηθηίβ. 1] 
ΘΠ ΓΟΙΥ ἀρτοο νι }0}} Βυχίοτί, αρθηβει!, δ᾽ θη, δηὰ 
Ἑμρμείοοιϊ, τπᾶΐ οὗἁ {Π686 σ8568 {π6 ἐῤὲγα 18 θα Δρρ]1- 
σΔΌ]6. ΤῊ δἰοηίηρ, 88 ψγχ6 ἰϑάγῃ ἔγοτῃ {Π6 6 ν18}} ἢ δὉ- 
θη, 88 ἱπῆϊοιαα τῇ ἔνοὸ Ψψᾶγ5: 1, ὈΥ ργϑοϊριδίϊης [ἢ 6 
ον πη ηδὶ ἔγομ ἃ βίθβαερ οὗ δρουΐ ἵψοϑῖνο ἔδοί, δηά ὕρόῃ 
δηιουηά οονογοά νι βἴοη 68 ; δης, [Γ Πὸ 8 ηοῦ Κι} 16 ἃ 
Ὀγ (ἢ [8]], οὔ οὗ 1Π6 συ ττηθ8868 ΓΠΓΘῪ ἃ ΝΘΙῪ ἰαΓρΘ 
ϑίοῃα Ὡροὴ ἢϊπ, δηὰ 1 {πὶ αΙα ποῖ Κι] ἢϊπὶ, (ἢς 
Ῥθορίε (ἤγον οἵϊϑγ βοῇ ϑϑ δὶ ἢἰπὶ {116 ἀἸιθα, Βυῖ ἴο 
115 11 88 θ6βη οδ]εθοῖεα ὃν Ηοίη. Ο08. δὅδοι. 1. 6. τῃδὲ 
[ἢ6 ϑογιρίιγαβ ἐο ποί βδῃποίίοη {Π|6 ἰγδα!!οη, 5βίηςο τ 
18. ποῦ πυτ!ησ ἔγοαι ἃ μειρῃς, θυζ βίοπϊηρ. [{ Β6 68, 
ἱηἀοοίε, ἰο Ὀ6 δὲ ναγίδηοα νιἢ Τ)ουῖ. 17, 7. δηὰ 21, 
41. Ιι γδίποῦ ἀρρθδγβ ἴο ἢᾶνβ θβθη ἰηῆϊοϊθα Ὀγ ἐδ6 
ΟΥΠλ1 8] Ὀοΐηρ, ονοῦνν Πα] θα δηα σονογθα ὑρ Ὀγ {Π6 
δίοῃ 8 οἵ {Π6 Δϑβϑιῃ θα πη 46 ; ΠΟΙ τνᾶ8 βϑ(οη!ηρ; 
ΘΥΘΓ ρογίογιηθα ἴῃ ΔΠΥ οἴ Γ ΨΥ διιοηρ {Π6 ῬοΓβί8η8, 
Μαοράοηίΐδηβ, Οσθοκβ, δηά Εοπηδιιβ. δὸ Ηοῃι. 1]. γ. 
ὅθ, 57. ᾿Αλλὰ μάλα Τρώες δειδήμονες" ἦ τέ κεν ἤδη 
Λάϊνον ἕσσο χιτῶνα, κακῶν ἕνεχ᾽, ὅσσα ἔοργας. Ὕ ΠΕΓΘ 
8 ῬΘΙΒΟῺ 15 ΘΙ ΠΕΥ βα!ὰ ἴο Ὀ6 οἰοέλοα ἵπ α δέοπο 
ἐμηῖο, ἣο 88 ονϑγν οὶ τηθ δηἃ οονογϑὰ πρ δγ 1Π6 
δίοῃεβ οὗ {Π6 4586} 6 τη] τἀ 6. ᾿ΓῊ8 μᾶββαρα 15 
Π.8 ΧΡ] ΔΙ πΘα ὈΥ {116 δοθο  αϑὲ : λιθόλευστος ἐγόγονεις, 
λίθοις βληθεὶς ὑπὸ πάντων ἀπολώλεις. Ο (18 ριιη]3}}- 
τηθηΐ 866 ϑαἰάβη ἐβ ἜλπΡΟ (.Ὁ;: -- 

6. κάτω κύψας. Τἢδ νεγὺ κύπτειν 18. ΡΓΟΡΟΓΙΥ 

- Μδὴγ Μβ895. δπὰ Ἑαϊτἰοηβ δὰ προσποιούμενος, ΟΥ̓ Καὶ προσποιού- 
μενος, Οἵ μὴ προσποιούμενος. Ἴδα ἴνγο ἤΓϑῖ ΔΓΘ ἜΥΓΟΥ ἴῃ αβί ἰ5 
1Π6. ἴσχυε τεβαΐηρ. Βιιῖ, Δ Πουρ ἰϊ 156 ἀρργονοθα Ὀγ ΟἈπιεγαγίιϑ, αγῸ- 
ιυ8, δηὰ οἴδογδ, δηὰ δήοριεὰ ὮΥ οὐὖγ λυϊΠοτίΖει! νεγβίοη “" 88 ἱπουρἢ 
δα πεαγὰ ἵπεπὴ ἠοῖ, 1 σα ΟὨΪΥ ὕ6 τοραγι δὰ 85 ἃ νϑγγῪ δποίθηΐϊ ρίος " 
ἩΠΙο᾿, ἰηάδεα, μ] Α΄  ὨἸΥ͂ Ἀρρδαγβ ἔγοτη Ευτῆγπηΐυ8. [τ ἰ5, Ὠονγονογ, 
δὴ οἰεραηῖ ρἤγαβε, δηἀ ὁσουγα ἰη “Γηυοσγὰ. 8, 47. Τὸ (6 δχδιηρίοθ 
οὗ Ὦυκεον 1 δἀὰ Ηεγουύοιῖ, 1, 9, 13. πιστεύειν οὐ προσεποιοῦντο. 
Ζ2ΕἸ δὴ Υ. Η. 9, 4. ἢ). (58. δερίβϑἰῃγὰ. Ῥοϊγὺ. ὅ, 25, 7. ἃ 4, 17,1, 
οὗ προσποιεῖσθαι. 3 3οῃϊη. ἐὰν δὲ μὴ προσποιεῖται ὑμᾶς ἀκούειν. 
Ὠίορ. [μλογῖ. 9, 29. ἐὰν λοιδορούμενος μὴ προσποιώμαι κ. τ. Δ, 
δοδο]. οὐ Εἰτὶρ. Ηἰρρ. 469. τὸ λανθάνειν ἑαυτὸν, καὶ προσποιεῖσθαι 
τῶν πλησίων, τὰ μὴ καλὰ ἁμαρτήματα, ΜὮΘΓΕ ἔον καὶ ἴ ννου]ὰ γεδὰ 
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8δοίῖνα, βισηϊγιηρσ ἰο Ὀοηᾶ : μυϊ 15 Αἰ πιοβὲ αἱ σαν υϑοὰ 
8ἃ8 Ὁ ΠΘΙΓΟΙ ΟΓ τοβοοῖνο, ψῖϊι {Π 6, Βυραυάιοὴ οὗ 
ἑαυτὸν, ἃ8 'ῇῃ ΜατΙΐκς 1,7. 8ο Ηδϑγυοῖι. κύπτει, κάμπτει, 
ἑαυτὸν κλίνει, ὨΙΟὮ τὴΔΥ Ὀ6 τοπάογθα δεηάσ, δέοορε. 
δοπιοίϊηηθβ, πούνανοσ, ὁπ6 οὗ {πὸ ποθ 6 γβ οἵ (Π6 θοὰγ 
194. ΘΘΡΘΟΙΑΪΟ τηθδηΐ, 8 {Π6. ἀραά. δὃο Ηετγοάοί. 8, 
14. ἔκυψε ἐς τὴν γῆν. 1 Κίηρϑ 18, 42. ἔκυψεν ἐπὶ τὴν 
γῆν. [59. 25, 12. (δγιη.) δηά οἰΐϑη ἴῃ (6 ΟΙὰά Τοβία- 
Βιθηΐ. [{ δῆβνοιβ ἴο (Π6 ΗΘ. ὝΠᾺΑ οἵ ΓΟ. ϑοιηο- 
εἰπτ68 δἰβϑο ὀφθαλμοὺς 18. 1ο Ὀ6 υπάοτοίοοά. Μδηγ δηά 
ερταρίοι8 ἔδηςιθ5 αν θη ἀδν!βοα Ὀγ [6 δηςσϊθηΐ, 
δη. Ἔονθ βϑοῖὴθ ᾿ὩοαοθγΏ, σοιϊηπμοηίαίογθ,  ἢϊοἢ 8ΓΘ 
ΠΥ ἀοίαιοα ὈΥ 1,Διρθ, ψῆο οὔβϑογνοβ, ἐπὶ ἔγοτι 
ϑανϑγαὶ ραββᾶρεδ οἵ {η6 Εδίῃργβ, [0 τυ δα οἰ ΘαΓΙῪ 
Ῥοτοθινοα ᾿ηΐο νῆδὶ νϑγίοιι8. πα ἔδηοι ἢ] ΟΡΙΠΙΟΏΒ 
ΠΟΥ Μοῦ Ὠυγγθά, ὈΥ {τιβίϊησ, ἴοο πιςῃ ἰο 8ρ6- 
φυϊαίοη δηᾶ σοη]δοίυγο. [1)ιβιοραγάϊηρσ [Π656 σοη- 
Ἰδοίυγοδ, Ὠ6 πο] ]η6 4 το (ἢϊηὶς (πα ΨΦ68ὺ8 ὈΥ 1ἢ]8 
σοβίαγο πηρδηΐς (ο ἱπε||πηᾶία {πδ΄ (ΠΘῪ τηθϑγιοα 50 
οἶον δῆβϑυνοῦ {Πδῃ ἐμαὶ νν σῇ {πον δα {Ποιηβο]νθ8 
ϑυνχροβίθα, ὈΥ Δρρθαϊίπηρ ἴο {Π6. Μοβαῖος ργεοερί. [1 
86 619, {πογοΐοσγο, {πὲ ζ96818 ψὰβϑ ῃ]θαβϑοα ἰῃυβ ίο 
᾿που σαί {Π4 Ρῥτορτγιθίυ ον Ἰυᾶάροϑ βιεἰπρ' τη Μοβ68᾽5 
8081, ἴο ΚΘΟΡ ἴο {6 ψ7Ιίθη σοιητηδηαδβ οὗ {π6 ἰ6- 
τιϑίαίοῦ : παῖ {πΠ1|5 οὐρῇϊ ἰο 88 8Ὑ {ππθῖ, . ὈΘσδιιδα 
1Παν δα δοκηον]οήρεα ἰο ἢϊπὶ (Παΐ, ὈΥ 156 Ὑ7ὶ- 
(ἰησ8, ἃ ἀδοϊϑίοη ουρίις ἰο 06 πδήθ. ὙΠ {[68ι18 
Το! ον θα ἢ18 σοηῃδίδηϊ ουιϑίοπι οὗἨ Δρρθδ!ης ἰσ 1Π8 
δογιρίαγοβ, δης. που δ. ηΡ. ΟἹ ΦΥΘΓῪ οσασδδίοῃ δαί 
ἢρ ΔΌρῃς ποίπιηρ ὈΘ651 468 [ἢ6πΔῚῪ6 Τηδὶ Π6 ἀἰά ποῖ 
ἄδοϊαγα {{|15 ἴῃ 67ργδ85 ιυογ 5, ὈὰΓ ΟὨΪΥ ὈΥ δὴ δσέογπαΐ 
δἰσΉ, τΑῦῦ δ δ(ἰιιθυϊοα ἰο σοηίοιῃηρί, ΟΥ .5[ΓΟΏ 
ΠΟΠΒΌΓΟ, ἃ8 1Ὁ {ΠΟΥ αἷά ποῖ ἄδβοσνα {πὲ 6 8μοὺ] 
ἔα κα {6 ἰγσουθ]θ οὗ δρϑίῃ ταρϑαίίῃρ ψ ῃᾶὺ 6 δά 
ἰγοδαγ 80 οἰΐβη ἱηου]οαίθα, Ὠδίγοὶν, ἰμαί ψ ἢ ρο]:- 
[108] πηδίίογβ ἢ6 δα ποίῃιηρ' ἴο ἄο : δηά, ἃ8 ἴοὸ “19 
ϑίοοριπρ ἔογννγα δηα ἰγαοίηρ ομαγδοίθσβ οὐ {6 

μὴ, δηά [ὉΓ πλησίων, πλησίον, τυ Οἢ Β6ΕΙΏΒ τοαυΐϊγοά ὈΥ ΡΤΟρΡΓΙ ΕΥ̓ οὗ 
ἔδηρυορε. Ὅπαε νογά ἁμαρτήματα ἱ ποιὰ οΔης 6}, 85 τδη 66 1} 
ἔτοσῃ ἴἢ6 ΠΥΡΊ. ΝΣ : 
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Ῥανοπιθηῦ, {πᾶΐ σΔῃ ΟὨΪΥ ᾿ἰΘΓΆ ΠΥ ἀσδηοίο (πὲ «6801 
ἀϊὰ ψῇδί {Π6 οἰγοιπιβίδηςοϑ οὐ (Π6 ρίδοθ δηα οὁσοϑβίοῃ 
τϑαυϊγθα, δπά υ866 β8ιςἢ ἃ ροβίιγα 88, ἰὨουρἢ ΙησΟη- 
Βρίσυουβ, νν»ὰ5 ποδί βρη ῆσδηΐ." (1,4π|ρΡ6.) [Ιηαεράᾶ 
(ἢ18. νίαν οὗ (ἢ6 8:0] 6 ψἃ8 ἰοῃρ' ΔρῸ ἰδκεη ὈΥ 
Ευίηγπιυϑ, νἢο οΟὔβογνοβ {πὲ {6518 ἤθγα υβρᾶ 8 
βοβίυγο ἔγοαυθηῖς ἢ τΠο86 πῸὺ ἀο ποῖ οἤυδε ἴθ 
ΔΗΒΨΘΙ ἱΠΊΡΙΌΡΟΓ ἀπά ᾿ππρογίηθηΐϊ αι 68110Π8 ; ἴοΥ, 
Κηονίηρ τηοῖνς γα, ἢ6 τη846 8ἃ5 ἰἴ ἢ6 νν8 γδοίηρ' 
σμαγαςίθσβ οἡ {Π6 στοιηά, δηὰ 8 ποΐ αδἰϊϑηάϊηρ ἴὸ 
ψ ἢ δὲ {ΠῸΥ 8814. Βγ {8 ροβίυγο (ϑγβ8 Κυρίκθ) «.68118 
16 πα 64 ἰο 5ΙσΏΠΥ {παι 6 88 {||6 διίθηΐίνε ἴο (Π6 
θυ 81η685 ψὨϊσἢ ἰἢ686 ΟΥΑΙ ῬΘΙΓΒΟῚ5 ΜΟΙ: ὈΓΙΠΡΊηρ᾽ 
ἰογναγα, δὰ (δὲ ἢ6 αἰ ποῖ σᾶγα ἴο ΔθΒΟΓ {ΠΟΙΓ 
ιθϑίίοηβ, Ὀαθοδυδα {Π6Υ̓ ΨΕΙΓῈ ῬγΟροβθα ψ ἢ 8η 1η- 
διάϊου8 ᾿ηϊοηΐ, 8Δηα β'ποθ ἢ6 8ᾷὰνν (ἢδί (Π6 ἀἰδοι 551: Οἢ 
οἔτμο βυδ]εθοῦ νοι] [16 ἰοπὰ ἴο οἠϊβοδοη. δὸ 
ΡΙυΐαγοἢ ἐδ ν!]ο8. ρυά. Ρ. 582. τοῖς δὲ δυσωπουμένοις 
κἄν μηδὲν εἴπωσιν, ἔξεστιν ὀφρῦν ἐπάρασι μόνον ἢ κάτω 
κύψασι πολλὰς ἀβουλήτους καὶ ἀτόπους ὑπουργίας διαφεύ- 
γειν᾽ τὴν γὰρ σιωπὴν ὃ μὲν ᾿Βυριπίδης φησὶ τοῖς σοφοῖς 
ἁπόκρισιν εἶναι. (δ66 [Π6 ΓΕΙΊΔΓΚΒ ἴῃ [Π6 ἀῦονο })18- 
βοσίδιο.) [Ι{ ΡΙΔΙΠΪΥ ἀρροᾶγβ {πὶ ΟΠ γΙβὲ ἰγασθα ΠΟ 
Βιρῃι!βοδίινα οπασγδοΐθιβ : γαῖ {Π6 δείίοῃ ψγὸβ 5ΥΠ)- 
βο 64], δηα ρῥγερηδηϊ νι τησδηηρ. ΕῸΥ ΤΠ Πρ 
οἢ 186 θαγίἢ πηρ]16α [86 84Π16 88 ἰαέογοπι ἰαυαῦο δηὰ 
λίθον ἕψειν, 1. 6. ἴο υπάοτγίβκο ἃ .5616858 ἰάῦουτ. (γί βῖ, 
{Πογοίογθ, τϑδηΐ ἰο πιηΐ (δῖ, ἴο ΠΥ ΔΉΒΜΘΓ ΤΠΘΙΓΣ 
ηυαϑίοη, δηα οἤδηρα {ΠΕ ΟρΙΠΙοΠ8, ψουα ΡῈ α5 
1156 688 ἃ ἸδθοὺΓ 88 ἰῃδί οὗὁἨ γι ηρ ἢ ἢ18 ΠΏΡΘΓ οἡ 
{6 ἤοοτ.᾿ ]1)οάάτγιαρο, ἴοο, {1 ΚΒ {Παὺ ποτ 88 ἃ 
“ἐ Ἰδησυδρα 1π {Π6 δοίοη.᾽ Βυῖΐ Π18 ΤΏΔΏΠΟΡ Οὔ τοδῖ- 
Ἰηρσ ἴἢΠπὸ βυ]θοῦ 18 511}} 1688 Ἰπαϊοῖοιι8 τἢΔη {Ππ8{ οὗ 
Κγρκο. [1Ἃπ {γυΐϊῃ, [Π18. 88 τΘΓΟΪΥ ἃ ϑυηεδοίϊοαΐ 
αοέϊοη, ὈΥ ΜΏΙΘΒ Ψ68ι8 ᾿πίοπάρα ἴο 8 ηγ τπδὲ ἢ6 
ψ]Βη6 6 ἴο βῆονν πο δἰϊδηίίοη ἴο ψῇῃδΐ ΠΟΥ ΨΟΓΘ. βᾶυ- 
ἸΏσ. Πα 88πΠ|6 νον οὗ {ῃ6 8υδ)]θοῖ 18 ἰβκϑθῆ Ὁ 
δοδοσίίσοη, 0 ΟΡϑογνϑβ [Πδῖ 11 ννὰ8 ουϑίοιγαγυ Ψ 
1Π6 268, θη ΔὯΥ ἱγΚβοιμθ ΘΠ] ΊΓΥ Ψψἃ8 Ὀγουρῆς 
ογσνατά, (ἴο ψ μοι μον ἀἰά ποῖ σθοοβθ ἴα ϑΗΒΨΟΙ, 

ΨΟΙ,. 11. υ 
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ὭΘρΑΓνΟΪΥ οὐ Δ γηδένο γ), ἰο τι ϑοπιϑίπιηρς 
ἄονη, δια {Π3 βθθίη ἴο Ὀ6 οἰογνίβα οιαρίογϑα; οὗ 
{18 ἢ6 ρσίνοβ ΠΠΊΘΓΟῚ9 ΟΧΑΠΊρΡ 68. 6 58Π16 ΟΡ ΠΊΟῊ 
γνᾶ5 δηςογίδ θὰ Ὀγ 1.,. Βγυρ., [ον δηὰ Ηδαηιπιοηά. 
“Ουἦν [ωοτὰ αἰά {ἢ]8 (ϑαΥ ἔπ 6γ}) πηακίηρ᾽ 88 1 ἢ6 ψ6 γα 
οἴπογν 56 θηραρσοά, ἴῃ ογάογ ἰδῇ Πα πρῃξ ποΐ 56 6πὶ 
ἰο Ὀ6 ᾿ἰβίοπὶπρ ἴο ἰἢδπ|. Βὸγ (ἢ τγίϑδί σᾶπιο, ποῖ ἴο 
ἴαϊκο ρᾶγί ἴῃ ΔῺΥ [Ὀγθηβὶο ΔΗ γβ, θυ ΟὨΪΥ ἴο ᾿τοοϊδιπι 
ἰο "9 τἢ6 ν}] οἵ οὐ, δπὰ ἰο βθδι. [ῸΓ υ8. [ἐ 18 
ἤποῖγν ορβογνοα Ὀγ ΕΓ τ, : “Ὥρα σοφίαν τῆς αὐτο- 
σοφίας κατασοφιδομήνην εὐμηχάνως τὰς μηχανὰς αὐτών. 
ὅρα, πώς ἅμα καὶ τὸν νόμον ἐτήρησε, καὶ τῆς γυναικὸς 
ἐφείσατο: ἐπέτρεψε γὰρ τὸν ἀναμάρτητον ἐξ αὐτῶν 
ἄρξασθαι τοῦ λιθοβολεῖν αὐτὴν, εἰδὼς, πάντας ἐν ἁμαρ- 
τιοῖίς. 

7. ἀνακύψας εἶπε, ταϊδὶηρ; Ὠϊπη1861 τρ ἔγοπι ἢ 8 βίοορ- 
ἱηρ Ῥοβίυγθ. [πὴρ6 σοπάθγβ “ γΊοϑιρίηδίο ςο]]ο,᾿" 
88 ἰῇ ΤΘοΟρΡἢγ. (Πᾶγ. 6. ἀνακύψας ἐρυγεῖν, ᾿νῆο ΓΕ 566 
{π6 ἐχδιρ 68 δα ἀυςοά Υ Ὠιροηΐ διά ᾿Αβἴϊι8. 
ἡ. ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν κιτ. λ. ΤΙ. 18 ποῖ ἴο δὲ 

τπἰοιϑίοος οὗ ϑοάοπι ἔγοιῃ αἐέ 5'Π : 88 1 Ψ906805 ἢΠδὲ 
ὃγ {686 ψΟγά8 πποδηΐ βΈΠΟΓΑΪΥ ἴο σοΟμδΔηα μετρι- 
Ἄπάθεια (πιοάογαίίοη πα ἱπάυϊσοποα ἰο 1ῃ6 [418 οὗ 
ΟἴΠοΓΒ, 48 ἰῃ ΗΘ. ὅ, 2. μετριοπαθεῖν τοῖς πλανωμένοις), 
βηα {π8ἰ [ΠΟΥ ϑῃου]ά εὐβίαϊῃ ἔγοπι ἴοο ρτοδϑΐ τίσουγ 
10. ὁπ δπιηιηρ οἰ οῦβ8, ἔσο σοην!οίοη οὗὨ {Π6ῚΣ ΟὟ 
ἴγδηγ : ἴον [18 σοι ]ὰ ἤανα Ὀθθη ποιῃϊηρ οἶβα θεξ ᾿ 
αὐδοίυϊπρ (6 Δ} 6 γα688, [ν ΠΙΟ ἢ 10 18 Ἰπηρτοόῦδ 6 (Πδὲ 
“ψεβ88 τηθδῃΐ ἴο 40,) ἀηα ἴο (ἢ 68 ρῥτοαάϊοο οὗ {π6 ἰανν. 
ΝΕΙΊΠΟΓ σᾶη ἰ δοςσαάθ [0 ἴα ορίπίου οὗ [πο886 Ψῇο, 
ἐπουρὴ {ΠῸῪ δάπηῖς {Πᾶς «6818 ἰἰογα δβρθοῖα ἢν [5 
Τοΐδγεῃοθ (0 {Π|1 δὲη ὁ" αἀμίέεγῳ, Ἰυτοτρτοῖ 1 οὗἉ ἐπέερ- 
παΐ σοποιρίδοσποο, δ] ΠΟῪ οὗ 1Π6 ᾿ιοᾶγί, δ ἢ 845 18 
ϑροίκϑῃ οἵ 'η Μαῖιί. δ, 28. Βιι {18 18 δι ΓΘ Υ τοδηϊησ 
ἴοο το. [{, {Πογοίογο, βθθηβ βῥοίίθι ἴο ἤεῦα 1ῃ- 
(ογργοῖ ἁμαρτία οὐ Θῃοττηοι8 βὶπ, 86 48 ἰ5 ΘΠ ΪΓΘΓΥ, 
ὉΓ αἀἣν σἰηθῖΐαν οθθποο. Τῆυβ ατοιίαβ. πῃ ἀογθίδῃ 
ὃγ ἀναμάρτητος, ὁΠ6 Ψ}Ο 18 σ΄ Υ ποιῖθογ οἵ δά] ογΥ, 
ΤΟΙ ΔΠΥ οτηθ οἵ ἰἢ6 βαῖη8 οὐ ἄβδθροσ 6. Τῆι 
ἁμαιρτία 15.υ86{(] οὗ στίανοιι 5:η8, Μαίι. 12, 81. 190,11. 

4 
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84 50 ἁμαρτάνειν ἴῃ 9, ἃ ὃς 8.ι ΟΥ̓ 581η5 ΟΥ̓ ττὴοἰοδῃ.- 
ἬΘ689 1{ 15 ἷἶδ0 56 Ὀγ ἢ δερί. 1η θη. (8,20. 5.61, 
10. 4 Ρει. 2,14. Ναοῦ ἰθ {Π6γ6 ΔῺΥ τϑᾶϑοῃ ΨὮΥ νῸ 
Βο"] ἃ ἢοΐ ΒΌΡΡΟΒα ἰΐ ἃ8 δϑρθείδι!ν γεΐεγγιηρ ἰο δά υ]- 
ΤΕΥῪ δης ἰγηϊ δῖ! οη ; βίης {Π6 ῬΠΔΆΓΙΒ6ΘΒ, ἃ. ΘΓ 
πηήαμδίοαϊν συγ οὗ ριοβ8 ἱπημηογα γ. Βὰΐ {Πππτὸ 
5 Ὧ0 παρά ἴο σοῃηῇηδ {π6 86 η86 (0 841 1ὈΓΥ̓ Ὀτορο εν 
80 σΔ]]6α ; 10 ΠΥ ὑ86 εχιθησοα ἰο ψδογοάοπ,, ςοη- 
οὐδίηασα, ἀἰνοῦοθβ, ὅζο. ψ ἢ τυ] ἢ [Π6 ἢ ο16 ἰαῃά οἔἵὨ 
υἀδθα. ΝΜ ὰ5 (ἤθη ἀρῆϊοα. Αηά, δἰ ποιρἢ 1{ 18 ποῖ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ΒΌΡΡΟΒα ἰδὲ εοπέξγοἷν αἷῤ (6 ἡπᾶροβ 
ὙΟΓῈ ρ. ΠΥ, δηὰ γεϊιγοα οἡ (ΠδὲΡ ἀσοομηΐ, γαῖ 10 18 
Ποῖ ὉΠ ΓΘΑΒΟΠΔ0]6 ἴο 5ΌΡΡΟΞΒΘ {παῖ 41} ΘΓΘ, ΠΊΟΓΘ ΟΥ 
1685, ἱηνοϊνθα ἴῃ ᾿πηογ γ. ὅδ6ο (Π6 ραβθᾶροβ εἰἰ6α 
ἔτοιὴ ἐἰ6 αἰπιια 8.8 ἴο ργανα 1ῃ6 ᾿δοινίοι!βη 688 οὗ 
δανοσαὶ ϑηηηθηὶ Πα ͵8, ὮῪ Ῥαρθηβοὶ! οἡ δοίᾳ ὅ, 
4.5. Μ2οβθρῆβ, ἴοο, 1 [18 Β6]}, ψιιά. 7, 16. θεῖα 
ΔΙΏΡΙΘ ἰο5ἘΠΠἸΟΩΥ ἰο ἰἢ6 νἱοθϑ οὗ ἢ18 ρϑῃογδεϊοῃ, 
ψὨΙΟΝ, 54 γΥ8 6, 648} 64 (Πο8ς οὗ ϑδοίοῃ. 8.8 
δείάεη, ὕχ. Ηε". 8, 15. ρ. 204. ΤΙ οογγυρίοη οἵ 
τῆς Ῥγιθϑίβ ῃδὰ θθθὴ ργορῃοβϑιθα ὃγ Μαίὶ. 2, 14--} 7. 
8,1; δῃηά γοιὰ νᾶγίοι!8 ρϑϑβϑᾶρεβ οἵ (ἢ Νὸν Τορίᾷ- 
ἸΏΘης 6 ἤηα ἢονν ΘΧχϑοι νυ {Π6 Ρτγριϊοίίου ννᾶ8 δον. 
ςοΙΡ] 5ῃη6 4. “6808, Ὠονονοε, ΒΘ ΓΘ Βῆθυβ ἢ] 86} (9 
θεὲ ἃ καρδιογνωστὴς, ἴο Ψῆοαι 4}] ἐπ6 ἰδίδης ογίηθ8 οὗ 
118 σαεηθγϑίίοη 6 ΓΕ ροσίθοι γ Καονη. ἴη [Π6 6Χρ;» 

᾿ Οἶ8β6 οὗ {π1|8 Κπον]εάρε, Β6 {πογϑίογα τριυγοα ἰδὲ 
πο" χἰὸ αΓ ΘΟ ϑΟΙΟΒ οὗ Ὀεδῖῃρ τες ἔσοια (86 
οσθα οὗ νΒΙοἢ (Π6Ὺ Ὠδά δοουϑοά {Π6 ψοηδῃ, βῃου 4 
οδβί {Π6 ἢγβὲ ϑίοῃϑβ ; ἃπ δνυμήθαῃϊ 81] μϑίοη (0 (ἢ6 Ἰη8ῃ- 
Π6Γ οἵ βίοηϊηρ ἀῦονθ ἀθβογί θα. δὸ ἴϑι, ονφνογ, 
ἕγοιι {{|8 ογάεσ βεὶπρ οΘοῃα! ἀοηδ], δη 4 ϑυρροβίπρ' ΔΕ 
ετὴρ τ ροβϑίθ]α, δὰ [0 6 δοςουῃίθαἃ 85 Ρ]οδα Ως 
ἴοσ ἃ το χαίϊοῃ οὗ ρυπιβῃπιθηΐῖ, 10 ΓΑΙΠΘΓ σΟΠί81Π8 ἃ 
ἰΔοϊξ σοηβτγηδίοη οὗ τ, Εοτ, ἴῃ δεῖ, .68115 Δοκῃῇον- 
Ἰρίμε8 ἰῃς βδροιυ οὗἁὨἨ [π6 ἴανν, δηΐ ἀοθβ ποὶ ψ βῃ 18 
ἴο Ὀ6 ατοραίε. Βιυΐ ἢ 88 φαᾳυδιὶγ 1υ8ι {Πιλὲ 1[ῃ9 
Θχρουϊοῦβθ Οὗ (Π6 ἰανςσ βῃομ ἃ ποιηϑοῖίνοα θ6 ἴγ66 

᾿ ἘΕὸν ΜῈ πηυβί ποτα ἀπἀρραιδῃα (}}6 ΒΟ ΌΪΑΓ 85 υδρὰ ἴον Εἰ γ}] γα], 
υς 
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ἤροτα 18 ἰγαηβρτδβοίοη. (866 Ἔοιι. 9), 1. δι ὁῷ ἃς 28.") 
ΘΒΡΘΟΙΑΠΪΎ ἃ8 1 ἃ 51Π|1|1|4Ὁ οᾶ86 οὗ ἃ ψοϊηϑη βυβροοίοα 
οὗ δι] γν {π6 ΗΠ ΔΌ18 ἐ6}} 8 (δ! 1Π6 ῥτγοοῦ ννᾶβ 
Ἰην} ἃ 16 (Π6 πυβραπά Πη86 1 μδὰ Ὀδθη συν οὗ 
ἽΠ|Ὸ σοηπθοίίοη. ΤΠΙ8Β Ὀ]ΔΙΠἾΥ ἀρροᾶτβ τοῦ 
{π6 Ρᾶβ85αρ68 οἰϊορά Ὀγ Τηρῃιοοίῖ, δΔηὰ δϑείάθη, [Χχ. 
Ηεῦ. 2890. Ἠδησα 6 ΙΠΔΥ 866 Ποὺ τΓΘΆ5Οῃ- 
ΔΌΪ6 18 {Π6 σθηϑαγα σαϑί ὈῪ 1,6 ΟἸοσγα οἡ [15 βθηΐθησα 
οἴου Ιοτὰ. “Νο ἰανν (848 6) γϑαυγαβ ρογίθοξ 
ἸΠΠΟΟΘΠΟΘ ἴῃ 108 6068, ΟΓ ΡΓΟΒΘΟΙΟΓΒ,᾽" ὅς. ὍΤὨ18 
15 τοίαιοα τοι [ἢ6 ἴγὰ 6 8Β6η86 οἵἩ ἀναμάρτητος, ΜὨΪΟἢ 
ψ6 ἴδνα Ὀδίοτο βῆδενη. [,δηρθ. (866 τῃ6 Π)ι8βογία- 
τἴοη.) ““ Βαβι 68 (48 οῦβογνϑϑ 1)οάάτγιαρ6), ουγ 1, οτγαὰ 8 
σογίδίη Κηονίθάρε οἵ ψῇῃμαΐ τ6 οῇδος ψουἹὰ Ρ6, 
νἱπαϊοαῖοα [η6 ψ]δάοπι οὗ ριι{ἰπρ {Π6 τηδίίοσ ὕροῃ 
{Π18. Ι581:16, ΟΥῪ ψῃϊοἢ ἴδ 18 Ρ]δίη, 1π δεῖ, [6 οβοδροά 
{ΠΕῚΓ 5ηΆΓ6." [δ ηΓ γον ἀρτοο Ψ 1 1,δηρο, ἔπδὲ (6 
Β6η86 οὗ ἀναμάρτητος τηιιϑί Ὀ6 ταϑίσγιοῖθα ἴο [Π6 σᾶ86 
ἐθη ἱπ χμοϑδέϊοη : Δα 80 1{ 18 ἰδ κβὴ ὈΥ 1Π6 Ὀ6βὲ σοπι- 
Ιηρηί(δίοτϑ, ἃ8 Κυρίκεο, Ἐοβοθπη., δοῃ]θυβηθγ, δηά 
Κυϊποοὶ. 1 νουϊὰ ποῖ, Ποννονϑσ, τσ ἢ 1η8150 οἡ {6 
ἔγεαύθηου οὗἉ {Π15 βρη! ηῃςδίίοη ἴῃ {ἢ6 (ΟἸΔ551ς4], δὰ 
ον ΗδθΙ]θηϊ δίς, ΨΓΠΘΓΒ; βίποθ 1Π6 σἢϊοΥ ῥσοοῦ οὗ 
(Π6 δχίβίθηςσα οὔ 1 Πόσο 15, (δι (ἢ σοπίοχί δηά {Π6 
ΒΩΟΡΘ ΟἿ [Π6 ρΡᾶ88βαρθ Γβααῖγο ἰι. ΝοῚ τημϑί 1 οὐ ἴο 
ὨοΙσΘ {Π6 ἀγίϊοϊα τὸν, ψν ἢ] ΟἿἿΓ ὑγδηβίδίοῦβ ΓΟΠΘΘΓ ἃ 
δίομπθ. ΟὝἤοΓΒ θη ἀθαν ΟΌΓ ἴο ΘΧΡΓΟΒ8 [18 ἔογοο, Ὀὰΐ 
ὈΠΒιΙΟσΘβϑ Ϊγ. 850 δοῆηηά, Κοροπογ, δηά Ἵν οΙ, 
{ἸηΚ 1 νν88 8814 δεικτικώς, ροϊπεηρ ἴο (ἢ6 5Βίοῃεϑ ἴῃ 
τπΠ6 δηἀ5 οΟὔΠ6 ψΠ0Π65568. βυι (848 [δίηρα οὔβθγνθϑ) 
{Ππ6 16 Πρ 16 νψὰ8 ποῖ ἴῃς ρίαςδ οὗ δχϑουίοη. 1 ψουἹ]ά, 
{ΠΘΓΘίογθ, γῆ δγ ἐδθ᾽ βίοῃςΘ, βίης ὈΥ 1ἴ Β6ϑῖη8 τηθϑϑηξ 
ἐδ δίοπθ, 16 ἔαλίαϊ βίοπα, ν᾿ ἢ νν 88 σαβὲ ἴῃ ἔόσῃῃ, δηά 

ἘΊΩ [Πϊ8 νἱονν ἀγοίϊ18 ἢα8 Δρροβί(6] Υ οοῃηρδγεά ἴΠ6 Ορ᾽ ποθ οἔ 
(8ὲ ρΠΙ]ΟΒορἤογβ οὗὨ δηϊ αυϊῖγ. Τῆι Οίοογο, γεσσ. 5. Νοὴ τηοὰρ 
δοσυδδίογ, 8εα πὸ Οὐ) υγραῖοῦ αυΐϊάδπι, ἔδγεπάι8 εδὶ 185 συοα ἴῃ 8] ϊ0 
Υἱτατα Γοργοῃθηαὶ ἰῃ 60 'ῃ86 ΓΟρΡΓΘ θην. ϑεῆθοδ : ΝΟ ρμοίοδι 
δυοιογ (δἴίεπλ ᾿ἰαῦεγα δοηϊθηϊΐα υδὲὶ αυἱ ἀδιηηδηΐιβ εδὶ ἀδιηπαῖ. 
ῬΙϊπῖὰ5 : δ᾽. δἰἰογαπι ν11118 ᾿γαβοαηί γ αυδ8] ᾿ην]ἀθδηῖ, εἴ ραν 55 πιὸ 
Ρυπίυηϊ 4008 πηιαχἰτηὲ ἰπ!δΔηΐυγ, 1 δα Ρ]διίι8 Ττ, 1, 2. αἱ δ᾽ ἴοπιπὶ 
ἡπουδαῖ ΡΓΟΌΓΙ, ἰ9 1 8.2 86 1Ἰηἰυογὶ οροτίεϊ. ἜΝ ΝΣ 
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ϑονϑά 88 ἃ βίρῃδὶ ἴῸὸγ ἰἢ6 οἵμον ψιζηθ885865 δηή (ἢ 6 
ῬΘΟΡΙΘ ἰο σομῃίηθηςα {Π6 βίοηϊπσ. Τὴ ΟἿΪΥ τοη]- 
τηθηίδίογβ, Ψὴ0 ἤανα (ἸΒΕΙΠΟΙΪΥ βθθη [ἢ18, ἀγο Κυρῖκθ 
δηᾶ Ἰ)οδάτιάσα. [1,.. Βγιιρ. πὰ8 ψ6}} οὐβογνοὰ (ἢδί 
Ὀγ 1686 ψογαβ 9688 πιο Γ δῦβοῖνοβ 1Π6 νοπΊΔῃ, 
ὯΟΓ σοῃάσιηη8 πο, δι [ΘΙ ΡΟΓΒ ἢ18 ΔΉΒΟΓΒ ὙΠ 

Σ 900 ἢ ργυάδηςο, [Πδ 10 5Βῃου ἃ Ὀ6 Π6Ὶ 6 Γ σοηΐγαγν ἴο 
{Ππ6 ἴανν, ΠΟΥ Ἰποοηβιίϑίθης ψΙἢ ΤΏΘΓΟΥ. Βγ 1Π]8 88 γ- 
Ἰπρ (τοιλαγκ8 Εγαβϑιη8) ΟΓ [οτὰ ἐϊά ποῖ δὔβοϊνε 
1ὴ6 δοοσυβρά, δυΐ βιηοῖα {πΠ6 σοηδοιθῆσα οὗ {6 δο- 
ΟιΙ86 8. ἐς 

8. καὶ πάλιν κάτω κύψας ---- εἰς τὴν γην. ἤϑην οιις 
Ι οτὰ γορϑαΐοά {ἴν18 Βγτη θο σαὶ δοίη, σομ πη ηξδίοΓᾺ 
ΔΙΘ ποῖ ἃρτθοά. ὅ66 Οτοί. δηἀ [ρθ. ΤΠ πηοϑέ 
ΓΟΡΔΌΪ6 ορὶπίοη 18 {παἰ δάορίοιϊ ὈΥῪ “Ψογοιηθ, Ββάρ, 
Οὐ Υ πλ1.8, Δηα ΜΑΙ ἀοηδ1 ; πδῖηθὶγ, {Πᾶς ἢδ τηϊρῃῖ 

{ΠΟΓΘΌΥ ρῖνο [Π6πὶ δὴ ορογίιπιν. οὗὁἨ ψιπαγανηρ 
ψ 1688 σοη  ιβίοη. 

8. ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενο. Τα ψοτγὰ 
συνειδήσις, 'Κα {π6 1 ,Δίη οσοπδοϊοηέία, που ρἢ 11 18 
ΒΘΏΘΓΑΙΙΥ Θπιρίογοά ἰο ἀδποίθ {π6 ἱπηδῖθ ἰίρῃΐ οὗ 
Ταᾶβοη ὈΥ ΜΏΪΟΒ ΔΠῪ ΟἿΘ Ροββθββηρ' ἴῃ ἢ1Π1861 [ἢ 6 
866 45 84ηα ἐΐπα συ] οἵ ΠΠΕ ΑΝ Δηα [Ἀ]βο]ιοοά, 18 σοῃ- 
Β0Ιοὰ8 οὗ ἢΪ8 ΟὮ Οχἰβίθησθ, 6β886η66, ΓΟΪΔίΙΟΉ, ὅζα. 
Βυΐῖ 1Ὁ 18 υϑοα τηογὰ “ρεοϊαίέν ὈγῪ ἴῃ6 ΡἢὨΠΟΒΟΡ 615, 
Δη4 Ὀγ (Π6 5Βδογρα νυ γιῖθΓβ, ἴο ἀθηοίθ ἰΠ6 [δου Υ σοη- 
Βοαιυσηΐ προη ᾿ἴ, ὈῪ Μ ὮΏΙΟἢ ἃ τηδη τ ΘΧΘΓΟΙ86 τὶρῃϊ 
υάριηθηΐ οὐ ἴΠ6 νἰγί! 6 ΟΥ νῖςθ οἵ Ὦϊ5 δοίίοηϑ, δηά 
{Π6 ΠαρΡίΠ 688 ΟΥΓ πιίβογΥ ἰἤθηςα γαβϑυϊτηρ. Ηρηςθ [Π6. 
οἶος οἵ τερτοοῖ, γθῦικα, σοην!ςτΊοη, 15 Μγ6}} αἰγὶ δυ 6 
ίο 1ἴ : ἔογ, δοοογάϊπρ' ἴο {π6 ὄχργδβεῖνα αἀϊςΐ οὗ Ψινο- 
ῃδὶ, ϑαί. 18, 2, Ῥγιπηᾶ δϑῦ ρος υἱπϊο ηυοα 86 μαϊ!ο 
πόπῖὸ ποθὴ αὖεοίυϊέιν, (]μτὴρ6.) Υ εἰβίθιπ σοιη- 
Ρᾶγθ9 ῬΏΠο ἀθ “οβερῃ Τὶ. 2. Ρ. 40, 18, κἀν μηδεὶς 
ἕτερος αἴσθηται, ἢ συναισθόμενος μὴ κατείπη, μηνυτὴς. 
οὐδὲν ἧττον αὐτὸς γενήσομαι κατ᾽ ἐμαυτοῦ, τῷ χρώματι, τῷ 
βλέμματι, τῇ φωνῇ ὑπὸ τοῦ συνειδοτὸς ἐλεγχόμενος. 
ἀδ πρὸ, ϑρδοῖϊδὶ. Ρ. 800, 2. κἄν μὲν καθαρεύῃ, θαῤῥοῦσ᾽. 
ἀπολογείσθω". εἰ δ᾽ ὑπὸ τοῦ συνειδότος ἐλέχοιτο, καταδυεέσθω. 
ἀἄ6 ΨΙοη}}5, Ρ. 287, 42. αὐτὸς ἑαυτοῦ γένηται κατήγορος, 
ἔνδον ὑπὸ τοῦ συνειδότος ἐλεγχθεὶς. 1 αἰὰ Δρρίδῃ 11, 
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854, 28. ὑπὸ τοῦ συνειδότος τεθορύβητο. Εατ!ρ. ΟτΥ. 8590. 
τις σ᾽ ἀπόλλυσιν νόσος; ἡ δύνεσις, ὅτι συνοίδα δεὶν᾽ 
εἰργασμένος. ΤΏ Ῥίνγαβ6 εἷς καθ᾽ εἷς, ἢ] Οἢ. ΟσΟιΓ8 80 
ἱπ Μαιγκ 14,19. 185 ρυΐ ἴον εἷς καθ᾿ ἕνα. δο οι. 19, 
8. 1 Οοτ. 14, 381. [τ 15 γθροκοῃθα ἁποηρ (ἢ6 5016- 
ςἰβπη8 Ὁ. [λιοίδη, δῆ, ᾿πάδοιὶ, βανοῦγβ οἵ δυγίασηι; 
ἴοτ ἴῃ {πὸ αὔονα ραββᾶζε οἵ Μαγκ (6 ϑγγίδο νειβίοη 
Ὧ45 ΟΝ6 {εν αποέλον. Τὴδ ΡὮΓΑΒΘ 866 1}8 ἰοεπηθα 
ἔτοπι (Ἴὸ Ηοῦ. ὝΙΝ ὝΠΝ : [ογ΄ κατὰ οἴζοηῃ ἀδηοῦοθβ 
εἰπε ἐμά, πὰ ὝΠΙΝ ποῖ υἱηΐγοαυ ΕΥ τγεΐθγϑ τὸ ΓΙ 
7υϑὲ 28 π5 ἀ068 ἴο αἐέεγεπι ᾿ῃ {Π|6 1,Δ(1η. 

᾿Αρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἕως τῶν ἐσχάτων. 
Κοιασοἤθη [48 τἰρεν υπαἀοτβίοοι (ἢ 6 Βθηβε οὔ πρεσβυ- 
τερος Ὠἰοἢ ἤδγο, Ὀγ {16 ἴογτοβ οὗ {Π|Δ ορροβὶίε ἐσχὰ- 
τος, ἴηυϑὲ ἀεηοία πογῈ ὀοπομγαδίε; ἴον ἔσχατος 
σϑηηοί ΨΜΜ6}} ἢν {Π6 86η86 οὗ 7ωπίοῦ. ΒΥ {ἢδ6586 ἃγα 
Ῥηδδηΐ {Π6 προέδροι Δ 4586 580Γ68 ΒΥΠ6ΟΓΙ. ᾿Εσχάτος 
.48 ἤϑγθ {Π6 86η56 οὗ ἐοιυοδέ ἐπ αἱσηὶέψ οὐ κἰδίϊοη. 
80 Ματῖκ 9, 85. ψἤογο ἰἃ 15 υϑοά ἴῃ {{||8 Βρῆη8β6, δηδ 
ΟΡροβϑά ἴο πρῶτος. δὅ0 8130 1 (οΥ. 4, 9. “ Οοἱ ᾿νβῖἢ' 
ἸΏΔ46 8 {πΠ6 Αροβ([68 ἐσχάτους. Τιι8 {Π6 [Αἰ 
»οδέγοηειδ, ἃ8 Ποπιὲηθϑ ροδί γον ἴῃ Οἴσοσο. ἘΜ] οί οτ, 
ἤονονογ, 10 θ6 Θχρίδίηθα 86 10 Γ 1 96, ΟΥ̓́Θ ΘΙΙΟΥ 1Π 
αἰδιίοη, ον" δοίἠ, ἴ 886 Π0 γϑᾶβϑοῃ ΨὮΏΥ ἴῃ6 μ])}γ886 
βῃου ἃ ὑὕ6 ἰηϊογρτοίβα 80 ΓΙΡΟΓΟΙΙΒΙΥ 848 ἴο ἱηήσσο {6 
Βυρροβιιοη ἰδὲ δδοὶν ραγίσυϊαγ ρόδο ψοηΐς οἂξ 
Δοσογαϊηρ᾽ ἴο ϑοῃιογγγ. [{ πηογοὶν ἀδηοίθϑ ὑπαὶ {ΠΟΥ 
αἰέ ψοηΐ οὐ, ΟὨδ αἰΐον δῃοίῃοσγ, ἔγοίη {ῃ6 ἢγβι ἴο {6 
ἰαϑὶ οἴ εὐυογψ σε απἰ σέαέϊοπ. “ΤἸι5. {ἰτὸ τοδαϊηρ οὗ 
τῆς (οά. (δηϊ. (ἰπουρὶ ἃ 51 ο585.) ψτ6]] Ἔχρῦβββ68 ἢ 6 
Δρη86, ὥστε πάντας ἐξελθεῖν. Ιῃ {Π]8 τηδῆπογ, {6 
Ρβϑβαϑο 866 πὶδ (0 ἤδνθ ὕθθη υπαοτβίοοα ὃὉγ )οά- 
ἀγίασε δηὰ Μαικιδηά, {π6 ἰαίξογ οὗ ψῇοπι οὔβογνοϑ 
{παῖ {6 ἀρξάμενοι 18 οἰΐεη ρδοηαδβίίο, δηά τηϊρῆί 
ἢᾶνθ ἤθγα Ὀδθῆ οὔτοά. Ηδ σοπιρᾶσοβ [Κὰ 94, 
47. ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως, ἄς. Τῇ ραββᾶρθ τῆδυ, 
{πογϑίογθ, θ6 Γβηογθά {Π8: “ ΤΟΥ ψοηΐ ουΐ ΘΔ. ἢ 
οὔθ" “νο"ε (ἀρξαμένοι) τὴς ἢτϑέ ἴο {Π6 1481.᾿" 

αἰ ὙΠ6 ργεροβπίοη ἤγοπι 88 Ὀεεη σὶρ ἢ ΠΥ ἀεἀυσοεὰ ὃγ Ἧ, Τοοῖς 
ἔγοια {πε ἀοίπΐς ΚΆΔδ, δηὰ Α. 85. γγιδῆι, ὀερφίμππίνς, οτἱὶρὶπ. Τῆς 
ςογσεβροηάξηϊ Οτεεῖκ ρὑσγαροδιείοη ἀπὸ, ἰδ ἐκ ἀεηι}γ ἔσο ἰὸς Νοσίθοσω 
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9. κατελείφθη μόνος ὁ Ἶ ἐν μέσω, 1. 6. ἐπ πιραϊο 
861}. εογόπεθ, (ας 18, 16 Αροβίϊεβ δηὰ [Ὁ] ον εῖβ οὗ 
ΕἸινίβε. 80 Ηδῦγ. ἼΔ ἴῃ 1 Κίηρβ 19, 20. 4 Κίηρϑ 
17, 18. Δ) κατάμονας ἴῃ ΜδΙΚ 4. 10. ([ρ6.) 866 
Εδεββοὶ, Αἄο. ϑδςοὺγ. 4, 2. ᾿λοβοη. δηάᾶ Κιιΐποο} ̓ 5 [)159- 
βογίδιοη ῃγοῆχϑα ἴο (ἢ18 Ὡδσγαῖϊνα. 

10. οὐδεὶς σε κατέκρινεν, 1. 6. “δίῃ 0 ΟΠ6 ρῥῖΓῸ- 
ποι πορα βοηίθηςα οἡ {Π|66, ογ Ἰυάροά {πε 6 νογίῃγ οὗ 
θεϊηρ βιοηρα δ᾽ ὙΤ]}5 15 {1Π6 56 η86 δδβεοίρῃρὰ ἴο {6 
ψγΟΓ5 Ὁγ {Π6 )68{ σοπιπιοηίαίογβ, 88 [,ηρ6, (ἰδιρ- 
0611, δῃὰ Κυϊποοῖ. 1 οσδηηοῖ 4586πί| (0 γήδαρθηβοι, 
ΨὴΟ ἴ8Κ68 {Π6 ννογήάβ ἴο ἤθη, “δχϑουϊοα Ἰυπάρ- 
τηθηΐ :Ὁ [0γ (48 [,Ππ)ρ6 οὔβεγνθ8) ἰδ ἰδηηρῖ6 ννὰ8 ποῖ 
{Π6 ρΡΙαδοα οὗ θχεουϊοη. 7Ἴ)|16 βίη ἰϑαγποι σοπηπηθη- 
ἰδῖοῦ τϑηαγκβ (ἢδι ζ9681.8 τπηθδηΐ ΟΥ̓ (ἢ656 ψογάβ ἴο 
οχοϊίθ (ῃ68 αἰἰοηςίοη οὶ οὗἨ [88 νοιϑη δῃηά οὗ (ῃ6 
[Ξε ἴο {ἢ6 δδηοῖῖν οὔτἢ 6 βοπίθποθ ργοπουπορά ὃν 
᾿ἢ 1 Ταβροοῖ οὗ {6 ψοιδη, ΟΥ̓ νοῦ ἢ6 δὰ 

{πουρὶε μος ψοσυίῃν οἱ ἀδδιῇ ; ἃ8 αἰ8ὸ ἴο οχροβὲ (ἢθ 
ΠΥΡΟΟΥΙΒΥ͂ Δηα βῃδηθίι} 1η]υϑ[1ος οὗ ἰῃ6 Ῥατγίδθς, 
βίῃσα (ὮΘΥ πδὰ βυῆδγοαά ἃ ψοιηδη ἰάθη ἴῃ δαι]ίογυ,, 
Ψ  οπ {Π6Ὺ γυάροά ψογίῃυ οἵ ἀθδαίἢ, ἴο ββοδρα ἵγοιη 
ΡυΠ15}}π|οηΐ. ἍΠ6 ἔογηον οὗὅὨ {π6868 τϑᾶβοηβ 18 σεῖ- 
ἰαϊηἰγ [τοις 64, δῃᾷ {ἰ|ὸ ἸδλίοΓ ἀοθβ ποί βίαΐθ {Π6. 
τοὐδοίθ ἰτυϊῃ. [{ 85 ρἴδ! ὑγ 118, ἐπί {Π6 Υ ἀρριθ- 
Ποημάθά δηὰ ὑγοιρσῃξ τ6 νοιηδη ἴο «6508, ποΐ ουΐ 
οἵ Ζεαὶ ον ρυπίβιίηρ νῖσθ, Ὀυ ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο δηΐταρ 
ἢ. [Ὁ Π88 Ὀδθῃ ἡιιΠοἸοιϑὶΥ γοιηδγκοά Ὀγ Ευίηγ-. 
ΤῊ ]5, (πᾶ: ““ὈΥ γαεγηρ (ΠΟῪ Ἰοὗς Π6ν ἔγθο, θυ 1 ἴγθα 
(δι) σοείδι]ν πησοῃαθιηηθα, ἃ5 [ΔΓ 8ἃ5 σοῃοθγηρὰ 
16 πη ; ἔογ οἰμογνν 86 {πὸ γ νου πᾶν ἐσίαἰηρά ἰχον. 
Ἴ ευβίοάν." 

11. οὔδε ἐγὼ σε κατακρίνω, ἱ. 6. ὩὨΘΙΙΠΘΓ ἀο 1 ρᾶ98 
δοηΐθηοθ οἵ σομῃαοιηῃδίίοη οὐ ἴ66. ἝἋὅο, 531) το 
Πηογο." ὄγηὲ ἂγὰ ποῖ ίο ἰακθϑ {{|Π|8 ἴογ ἃ γϑιηϊβϑίοῃ οὗ 
ΠΟΣῚ β'η8 (ΒΙςσἢ, 88 δυργοηθ 1 ογά, 6 πρλὲ αν 

νοσὰ Αρ, τοοί, οτἱξ ἢ. Ἠφηςα ἴῃ οἷα Βεἰβ ἢ Πϑιιθ8, Δ8 Αρ-ἰυννεῖ, 
ΤΡ ΠΟΙ, ΔΡΊΡΓΙΕΘ, Ὁ 8 ἴἢ6 88Πη)6 86η86 85 (ἢ Οογπι. τοη, (ἢς 

αἱοἢ σαπ, ἴῃς ΕΓοηςἷ ἐφ, ἴῃ6 Ῥοτίυριυιοθο ἀα, ἴπ6 |γἰο ἤίΣ, απ ἡ 
τὴς Ῥο 58} ϑυ Ἐν υἱί2. ᾿ 
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τοποιυησθά), δυΐ 5: ΡΪΥῪ ἃ ἀθδοϊαγαίίοη (παῖ, βίησθ 
ἔς Κιηρχάοτῃη Ψ88 ἢοΐ οὗἉ [Π18 ψογὶ ἃ, 8ὸ ἢ6 ψου]α ποῖ 
ἀϊϑοΐαγρο (Π6 οὔἶσο οὗἁὨ ἰδροτγὰὶ πηϑρ᾽βίγαου. Ἐδ]86, 
(Ὠεγαίογο, 185 [8 σοποϊυιβίοη ἤθησα ἀγανῃ ὈΥ 8οιὴ8 
να ᾿ἴδν (δὲ ουν 1,οτὰ ἀἸὰ ποὶ ἀρρτγονε οἵ δά: οῦγ 
Ὀεΐης δαν ὐλόν Ψ1 ἀραῖῃ. Εοῦ ἀροὴ {ἢ6 58381|6 
Ῥγποῖρία ΠῸῪ πῖρης ἄγρια {Π4{, ἤθη οὖν [ογτὰ 
ἀφο! ποδὶ ἴο δοῖ 88 ἃ Ἰυάσο Ρεΐνψθθη {Π6 Ὀγοίῃογβ ἀ15- 
Ρυζηρ δῦουΐ δῇ ἱπῃογιίδησθ (3866 κα 12, 16), Πα 
αϊά ποῖ ἀρργονβα οἵ 1 ου ἴδησοβ θοῖηρ αἰν! 64, δηά 
ἀἰϊὰ ποῖ ογα τὲ τη6 αἰδριια (ἤδηςσς δγιϑίηρ βῃοι α 
θ6 δι) σον βαει{164. (1.Δ10Ρ6.) ΒΥ 40 18 πιοδηΐ ρὸ 
ψ ογὸ δὴ6 μίοαβοά ; ψὨϊοἢ, Ὁγ [6 σοηῃπίνδηςε οὗ ΠΝ 
)υᾶάραβ, βῆ6 ψὰβ δἱ ᾿ἰθοσίγ ἴο ἀο. [,μ68ῖ, ὨΟΎΘΥΘΣΊ, 
ἢ15 πηοίῖνο68 βῃουϊα ἢ6 τ]Βγοργοβθηίθα, δηὰ ἢ18 οἷθ- 
ΤΩΘΠΟΥ σΟΠΒίΓΘα πο δὴ δχίθηυδίίζοη οἵ [6 οτίπλ6 
οἵ δαυϊίογυ, 9685 δ445 μηκέτι ἁμάρτανε, “Ὠϊοὶι τπηυβὲ 
αν 68ρ66181] τγοίδγθηοβ ἴο {6 ογίιηθ ἴῸγ ψ ῃϊοἢ 586 
γγᾺ8 Ὀγουρσῇε Ὀαίογο ἢϊαι, Πα ον, δά] θυ. 1,.Δρο, 
ἢονονογ, {ΠῚ} Κ8 {ἢ (6 ΓπῚ π]ΔῪ 6 Θχίρηάρα ίο αἰ ο'η, 
1η ψ ἢ οἢ 1 σαηηοῖ ἄρῦρα ψιἢ ἢϊπι. (ἰογίδίη [{ 185 ἐδ. 
{πΠ6 ψογὰ 18, ροῖῇ Ὀγ 1πΠ6 (Ἰδβϑίοδὶ δηᾷ Ηεἰ θηϊβεὶσ 
ΓΙ (6Γβ, οἴζθη υβ6α οἵ δά] ίογυ δηὰ ἰογηϊοβίίοη. ΤῸ 
{Π6 Θχϑίρ]εβ ργοάυςοά Ὀγ οἰ δηὰ Ῥαϊαϊγεξ 1 δαὰ 
ΖΔ Υ. Η. 4, 1. τὴν δὲ ἁμαρτάνουσαν εἰς ἕτερον. 
Αγιβϑίθιη. 1, 6. καὶ μηκέτι περαιτέρω ᾿ἐξαμάρτανε. 
[ἀτηρ6 Ἰυἀϊεϊουϑὶγ οὔβεγνεβ, ἰῃδί {16 ἀρόονβ βίογυ 18 
δαιηιγαῖν βυιρα ἴο ἴῃ6 βοορα δηᾶ ἱηίθηΐ οὔ {ῃβ 
Ἐνδηροί! δῖ, δἰποθ 16 σοηΐδίη8 νΔΓΟΙ5 ογίέογία οὗ {1|6 
ἔγμο ἤϊἸοευαθς. ὅθε 5. 82, 1. 4, 8. Μαὶ. 8, 6. Ρ,, 
ϑ, 4.  α 

12. Νον [Ὁ]]ον βϑοῖηβ αἰ βοουγβοθ ἀ6] νογθα ὈΥ οἱιγ 
Ι,οτὰ (83 1ἴ 86618) δ βοπι6 οἴδϑεγ {1π|6 1ἢ [Π6 ζθΙΆρ]6, 
ἔτοπη νϑσ. 20 ἰο9. (Οοιμηπηρηίαδίογθ, ᾿πάἀθοά, ἃσα ποῖ 
ρτοοά 85 (οί οχαοέ ἐΐπι6. Οὗ τἢο86 νῇο γο]θοῖ (ἢ 6 
ΒίΟΓΥ οὗ [6 Δα] 6 Γ688 848 Ὀθίηρ, ΒῈΡΡΟΒΙ ΟΣ, ΤΏΘΗΥ 
σοηίοηά (παῖ ψνῃδί ψ γϑθδὰ ἔγοπι 1: νοΓ86 ἰογναγα 
ἴοοῖκ ρίδεθ οὔ {πὲ ἰαϑὲ ἀν οὗ {6 [δαβὲ οἵ ἰδθγηδοθβ, 
Δηἃ ργοραῦΥ οα {ΠῸ δνεηΐηρ οὗ [Πδὲ ἀΔΥ οἡ ψῇϊοῖ 
ἵνο ρσοϊάδηῃ οδῇάθ]αῦτᾶ οὗ Γοαγ ΚΑ0]6 δῖΖα δηὰ ἢρὶρῃΐ 
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ψ γα ριἰοἀ υρΡ ὈΥ τῆ6 ῥχγίθδίβ ἴῃ {π6 σουγί ΟΥ̓ {Π6 
ψοπΊΘΏ, δηἃ νψῇἤῇθῃ 411] Ζ6γιιβαίθπη ὈΪ4Ζοα ἢ ἔδϑενο 
ΠΠπυ! παι Ιοη98. Ηρθησα (88Υ {Π6 0) 6 ΙΏΔΥ “δοσουηΐ 
ἴογ (6 δρίῃεββϑ πα ργοργιοΐ οὗ [Π6 πιοίδροιβ φώς 
τοῦ κόσμου, Ἰἰρῃξ οἵ (ἢ6 ψογά, ἀηα περιπατήσει ἐν τῇ 
σκοτία, ιτοαἰκίησ ἐπ ααγΐπεδθ, νοῦ. 19. Βιυϊΐ ςδηάοθ- 
Ἰαῦτα ψοτα ᾿σῃίθα τρ, δηά {Π686 ΠΙαπ  παίοηβ τοοΚ 
ΡΪΆοα οὐ Π6 32ιγοέ, διιὰ οαπηοὶ 6 ργονθά ἴο ἴᾶνθ 
[Δ Κοὴ ρίδεβ οἡ δβν γΥ ἀδὺ οὗ {Π6 ἴδαβί, δῃηά, {Πποσγοίογο, 
Ὡοΐ οἡ ἴπ6 ἰαδὲ ἀδΥ, ψἢοίΠΟΓ (Π6 βονθητ ΟΥ Ά {Π6 
αἰσθίῃ (866 7, 837)» δῃηα σοηβθαυθ ΠΥ [ἃ σδη ΒΟΆΓΟΘΙΥ 
θὰ βϑυρροβοα [πεῖ (ἢ γιϑδὶ ἀογινοα {π6 πηοίδρῇοτγ ἴγοαι 
(Πδῇ βοῖιγοθ. }681}}8 τηὶρῃς δἵ 41} {1π|68 ἀθβογῖθα Ὠιτα- 
8561 458 Ἰ᾿ρῃς, ψιτῃ νῃιοῖ, ᾿πἀ664, Πα γα θηιγ οσπι- 
ΡῬαγϑὰ ἢ π86}. Οὔτῃοβα ψῆο δάπγ ἴ[Π6 σοῃυ] ΘΠ 688 
οὗ ἴῃ6 Ὠδγγδέϊνθ, ἸΠΔΏΥ ἅΓ6 οἵ ορ!ηΐοη (Πδὲ «6811 σοη- 
(ἰηποὰ {πΠ6 αἸβοοῦγβο, οἷ] ῃ4α θΘθη ᾿πίογσγιρίθα ὈγῪ 
1ῆ6 δοσιιεαίϊοη οὔ 6 διϊυ ογθβ8, δηά, {ῃπογοίογο, {πὲ 
τὴ6 ψοτὰ8 6 Γ6 Βρόκβϑη οἡ 16 ἄδὺ αἴϊογ (ἢ6 ἴδαϑβδί οἵ 
[ΔΌΘΓΠΔΟΪ68. 80 [1.η1ρ6, [,Δηρίι8, Εσογπηδη, δηά 
οἴποῦβ. Βυῖ ἴῃ {18 ραβϑαρα ἔἴσοπιὶ νϑῖ. 12 ἰο. 19. 
ποίησ 18 ουαπα {παῖ Π88 ΔῊγ ΓΘίδγοησθ [0 {Π6 Β(ΟΥΥ 
οὔ {Π6 δα] 6 Γγ685, οὐ  Π]σἢ ὈΟΓΓΟΝ8 Δὴγ ἰἰρῃς ἔγοηι 
1{, 80 8ἃ8 ἴο ϑυρροβί ἴη6 1ἄφα οὗ ΔἢΥ σοῃηθοίίοῃ ὃ6- 
ἔγνθθῃ {πθηῦ. [Ι{ 15 ἸΏΟΓΘ ργοῦδὈ]6 ἰπδι (Π6 ψορβ 
ΨΕΈΓΡ 8ρόίθῃ, ποῖ οἡ ἴῃς ἀαν δογ (ὴ6 ἔδθαϑί, θυΐ οῃ. 
8016 Οἴ6Γ ἀδγΥ, ἴῸΓ πάλιν ἢ88 οἰἴθδῃη [18 8686 ; 88 ἴῃ 
γοσ. 2ὶ,9, 1δ. Αςἰϑ8 17, 82 : δηὰᾶ 1 ψου]ά ἢανο θθθη 
ψΟΠάοσῇ!] (δὲ 9 0ἢη, 1 Ὀγ {Π6 ρἤγαβ6 πάλιν οὖν Πα Πα 
ποὲ τηρδῃϊ (δὲ ψηδί 18 ποῖῦ Ὡδτγαῖθα ἢαρροπθα δὲ 
8016 Οὗδογ {ἰπ|6, Βῃου  ἀ, σι ῃουΐ {Π6 Δα] ΠΟ ἢ οὗ Δἢγ 
ΤΟΥ, τηαῖκα τη. Οἢ 1Π νοσ. 18. οἵ {Π6 ῬΠΔΓΙΒ6685 88 
»γεδοηέ, ψὮθη δἱ 9 ὅς 10 ἢθ [85 γοργοϑθηίβα {ἢ 6πὶ ἃ8 
ανὶηρ ἀδεραγτιθά. Απὰ 1ἢ, 48 βοπιθ βιιρροβί, οὐξεογ' 
ῬΒδγῖβθθβ ἢδά πιϊὶχοά σι ἢ [86 δυδέαπάογα, ἀπά Ὠδα 
δ΄ νοῦ. 18. ϑροίκθῃ ἀραίηβί (ἢ γϑί, ΒΌγο Υ (ἢ 6 Ενδηρο 5. 
σοῦ α ποῖ ἤᾶνα οπμίτδα ἴο πηοπίϊοη ἐδ: ΟἸΓΟυϑίδηςο. 
(Κυϊη.) 

1ῷ. ᾿Εγὼ εἶμι τὸ φῶς του κόσμου, ἰ. 6. (6 ῥτοῃηδοᾶ 
ΘΏ Πρ ΘΟ δηά ἰθᾶοθοῦ οὗ (Π6 ψοι]ᾶ : α. 4. “Ηδ 
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ἢ ΤΟ] ΟΊ ἢ τὴν σοπιπιδηἀπιθηΐβ 5118}} ποὶ ἴϊνα ἴπ 
ἀαγίκηο85, ᾿σογδῆςο, νὶο6, δηα {{}6 ΠΊΊΒΟΓΥ ΠΟ ΒΘ] ΠΘηΐ 
ὍΡΟΙ ἰτ ; Ὀὰϊ ἢ6 5}8}} δη)ου {μ6 ᾿ίρς οἵ Κπονϊθᾶρσα 
Δηά ΠαΡΡΙΠ688. ϑδϑομοοίίρθη σοπιρᾶ 68 ΓΔησἤη8, 
ἴο!. 68, 8. δηά Βαπιιϊάραγ, [Ὁ]. 229, 1. ΑἸ 
Οαοά, του σοομημηδηάοδί 8 ἴο ἰἰσῃξ [δπ|ρ8 [π 
Βοποῦγ οὔ {Ππ66 ; που τί (Π6 ΠΙρΡῚ τς οἵ 6 ψοι]ά, δπά 
τΠ6 Ἰ᾿ίσς ἀνθ! ]οῖθ πὰ} τῃ66. Τῇ ζ96»ν}8 (βὰγ5 
δοδοοριίρδη,) ἢάνα {Π6 δβαπΊῈ ἰἄθα οὗ τῃ6 Π)᾽νη6 1 Ψ,, 
ΜὨΙοἢ ἀο68 ποῖ 50} ἃ ΠΙΔῚ [0 ΤΆΓΓΥ [Π ἀΔΓΚΏΘΒ5. 
δο ϑοδοηιοίῃ, (ο]. 188, 4. Τὸ ναὶκ ἴῃ ἀδγκη 688 
(Ἄοοπέϊπιαβ Π6,) ἀδποίοβ ὑνὸ τ ϊηρδ : ἢτγβι, ἰο 6 ἀ68- 
{ἰτὰ6 οὗὨἉ ἴτας ἀοςσίτηθ δηά 1]Π τ! δίῃ ς βθοοηάϊΐν, 
ἴο Ἰοδὰ ἃ 1 οἵ θγστοσ δηὰ νὶοκβάμοβθθβ. ἘΧΘΙΏΡ]65 οὗ 
Βοῖἢ τμ686 β'σηϊοδίίομβ οσσιγΓ. Τῆα8, δοόῦαγ οη 
(οη. [ο]. 80. πηρὶϊ ἰῇ τοηθῦν8 διηθυΐδπί. ὅδόδγ 
(Ἰδάδβοῇ, [0]. 20, 8. [1,λίτγοῃθβ βιιηΐ πηδὶ], απιδιμίαπ- 
ἐξ ἵπ ἐθηθὸνἷσ. ΝΟΥ 181 ἀπυδθὶ ντἢ τηῃ6 ΗΘΌγονβ 
ἴο ἀδβιρηδῖα δίθγηδὶ [16 Ὁγ {Π6 ψογά ἐϊσἠέ,. Οὗ 118 
{Π6Γ6 ΔΓ6 ἸΏΔΏΥ ΘΧΘΠΊΡΪ65 ἴῃ τὴ6 ΒΑὈὈίηςαὶ ν᾿ γι (618. 
(ϑεμβοειίσεη.) [1τὴρο Π88 οοποϊ ον ἐλεοϊοσιοαέξν 
[Π6 ἔογεθ οὔίἢδ Ὄχργθβϑίοη ευαἱζ ἡη ἀαγίηθϑ5, Ὀοϊἢ ἃ8 
ἃ ΤΏΟΣΑΙ, δης ἃ ρῃγδίοδὶ ἐν} ; δπά αἰ8ο {{π2{ οἵ ἐϊφἠξ, 
δηά 105 Δα]πηςί ἐΐ76. 

18---16. Το (ἢϊ5 ἀδεϊαγαιίοη 1Π6 Ῥῇδι 5665 οδ]θοί, 
“ἼΒΠου σοιηιηαηπήοϑί {Πγυβοὶ ; ΤΥ σοπηπηεπαάδίίοπμ 
σϑηηοί {πογοίογο 6 γδοοινοα 848 νδἱ!ὰ : ἴποῖ] σδῆϑίὲ 
ποΐ βοΐ 85 ἃ ψ|Πη655 Ἰη (ἢν οῃ οα0586.᾽ ὅ66 (Π6 ηοΐία 
οῃ ὅ, 81. Τῆιϊ5 οδ)θοίίοη .[68118 τοῦιἴ68 ὈΥ ΠΟ ἀγρὶι- 
Ιηδηΐ8:; 158ἴ, (Τὴ 14 ἃπὰ 15.) ἢδ 16}}9 (ἤθη παΐ 1η 
οσογπιοῦ ἐϊΐε {16 το 15 ποῖ ἴο Ρ6 γε]θοῖθα, θαΐ {Πῶϊ 
8Π δχοθρίϊοῃ ἴο 1 τιιδὲ Ὀ6 δατηϊτίοα [πῃ ἢ 15 ον 
Ροσβοη, 0 Πδά σοπηα ἀονῃ ἔσο Ηθάνοη ροβϑεββϑρα 
οὗ (86 ἔ}168ὲ 1)ινίηα Κηον]εάρο, (566 6, 46.) ἔογ {Π6 
ΡυΡΟΒ6 οὗ ᾿Ἰηιραγίηνσ [Ὁ το τηδῃ Ἰρῃογδηΐ ΟΥ̓ σα βία. 
{ΠῚ 8, ΟΓΥ ψῆδί 85 {Π6 τυ 6 παίαυγα οὗ {}18. οἥὴὶδο.. 
ΓΠογοίογο, (ἢ 6 νογτά5, “ Υ θης 1 σαπλὸ δηᾶ ΠΟ γ-: 
Ι σο," σοπίαϊη ἃ ρον ὶρἢγαδὶς οἵ Πῖυΐηο ἰοσαέίοη. ΤὮΘ. 
5686 ΠΊΔΥ ΡῈ τῆμι8 ΘΧργεββαα : “ΜΥ {θϑεϊ ΠΟΥ [5 
{ΒοσγοιρῃΥ ἰσαθ: ἴον 1 Κπον ΨΠῊῈ τ δὲ δ Ποῦ ν [- 
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δεί, δηά ψῇῆβί σοϊηπηιδη δ ἤᾶνα Ὀδθη ρσίνθη ἴο τη8: 
σοι εαππηοέ ἄποιο ἐλοθθ ὀχοορί γου ἰθᾶγῃ οὗ τηϑ. 
(ατοί. δὰ Κιυϊη.) 

1δ. ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, γα Ἰυάρε ἔγοπι 
ραβϑίοῃ δηἃ ργϑ)ιάϊοθ. ἔον (848 (ὐδιροὶϊ οὔϑογνθβ,) 
σὰρξ, ἰᾷ τΠμ6 ἰαησυάαρα οὔ (ἢ Νὲν Τοβίδιηθηί, 15 ἔγα- 
4υΘΏΓΥ υϑεα ἴο ἀεποία τἢ6 ᾿Πΐδγσιοῦ ρόννοῦβ οὗ [ἢ 6’ 
80}, 1πΠ6 ῬΑΒ8ΙΟἢ8 δῃά ϑρρεί[68, ἃπὰ 10 8 ἴῃ {ἢ18 
τη οδηϊηρ, ορροβοά ἴο πνεῦμα, ψῃϊοῃ ἀδηοίθ8 {Π6᾽ 
ΒΌΡογῖοῦ δου 65 οὗὨ τοάϑοὴ δῃὰ Ἴοπβοίθησθ. Τῆ8, 
κατὰ σάρκα περιπατεῖν, 15 ἰο οί Πα ΙΓΔΠ]ν, υηάογ ἢ 6 
᾿ηἤμσδηςα ΟΥ̓Ὠ ραβϑίοη δηὰ δρρείθ." ΤὉΤΠ6 ράᾶββαρα 18 
(δυβ Ἰυπιοϊουϑν ραγαρῆγαβεα ὈΥ δοποοίίσθη. “Υοι 
γάρ π16 ἔτοτη σᾶγη8] δθδοί οηβ, δηα {ἰὴ Κ πη6 ἃ πηθῦα 
τῖδη, θ0 1 σάπια ηοΐ ἴο Ἰυάρε ογοοπαθιηῃ, θυ οηἷν ἴο 
ἰηβίγαςῖ." Σὰρξ (8.γ8 Βοβθηπι.) 85 ἤθσε ορροβθά ἴο 
γΘαδΟΝ, Δηα Ἰπαϊςαῖο8 (ἢ 6 ργο]υά!ς68 οὔ δι ΠΟΓΙΓΥ͂, π}15- 
{Δ ΚΘ ΟρΡ᾿ὨΙΟἢ8 ΓΑΞΠΪΥ ἀηἃ ΨΓΟΠΡῚΥ (ἀκοὴ ἀρ : 4. ἀ. 
““Ὑοὺ ἅγΓ6 δυγτιθά ἀψὺ Ὁν ργθσοηςεῖνβα ορί πη 5, 
δ τορᾶΓα Π16 845 ἃ πι6γῈ πάη, τιοῖ {ἰ|6 Μοϑββίδῃ, οἢ 8δς- 
σουηΐ οὗ (ἢ6 ὨΠΙὈΙ ἢ 688 Οὗ ΠΥ οχίογηδὶ ἀρρθᾶγδησθ. 

15. ᾿Εγὼ οὐ κοίνω οὐδένα. ΟἹ 1π6 σοπῃπροοίίοη οὗ (ἢ)15 
οἰδϑο ψ 1} (ἢ6 ριθοθάϊηρ, [ἢ6 σοπιπηθηίδίοῦβ ἀγα ἢοΐ 
ἀρτοθα ; δηά, ἴγοιῃ 118 θβχίγθιηθ Ὀγθυυ, [Ὁ 8 ἱπηροϑ81- 
16 ἐο ἀδέοττηϊηθ 1 ψ ἢ σογίδ Πίγ. ὭΡΘ, δἰϊογ ἃ. 
σοιηρίοίθ δχδππδίϊοη οὗ (6 σοηίοχί δηὰ βοορὲ οὔ 
(ἢ 6 ρ88δρθ, δηἀ ἃ αἰ ροηΐ βοσγαιην οὗ 4}} ορ!ῃ!οηΒ, 
σοησ 468 {Πὸῶ0 «6508 πη68Π8 ἴο βδῆεν [πᾶὶ Πα ἂς ψϑέ᾽ 
)αάροι! πο τηδῇ, βίης 6 ἰ8 ΠΟῪ δοίηρ (ἢ6 ρατί οὗ 
ἃ ΤΈΔΟἢΟΥ ὈΓγΙηρΊηρ- ἰὈγιναγὰ ἢ18 δθηςπηθηΐβ, γαίῃ οῦ 
«ἴδῃ οἵ ἃ συάρα δχϑοιζηρ Ἰυάρτηθηί. ὅ566 νϑῦ. 866. 
δὰ 8, 15. ὅ, 22. Κυϊηοεὶ οχρίδιηβ, “1 γάρ ἢ0᾽ 
πηδη ([8.5.}1. 6. κατὰ τὴν σάρκα, αὐέοεν' ἐἠθ απ 
ἐδ ομξισαγά ἀρρεαγάποο, Δηὰ τΠποΓοίοσγα ουὐρῇς ηοΐ ἴο 
δε 80 Ἰυᾶάσεα ὈγΥ γου." Τῆι «80 Μοῖιβ δηά. 
Βοβοη., τὴ6 ἰατίοσ οἵ ψῇοπὶ Ὄὔϑογνοθ, (παι τ 6 
ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΠ 566Π|8 ΟἿΘ ΘΠΠΡ]ογ θά ἴῃ σοιητηοη [ἰΐδ, ἀπά 
σΟΙΡΑΓΘ5 ἴῃ δγ. οἷ6 Πομέο γἱοδέθη. δίοτι, ἴῃ 1}15᾽ 
ὥριος. 8, 245. βΒυθαυάβ μόνον οπῖψ, (45 Ηοἰηϑίι5 Παέ: 
ἄοῃδ Ὀθίογα ἢ1η1,) δηα ἴδῃς ἀβάιϊιο68 α δ6η86, ΜἈ1Θἢ,. 
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Πονθνοῦ, 866Π18 ΓΙ ΓΑΤῪ ἀπά ργαοδγίοιβ. ΕἸδίϊ, ἴῃ 
ἢ18 δυροὶ. Ρ. 1. Ρ.51. ““Ὑο8 οχίθγηᾶ βρεοίβ 8] ΟΓ πὶ 
ΒΘ ῃ [16 η6], ἀροηάήίηιθ σγαϊοπθπ τηθίϊΠ}1ηὴ1 (σοπάθ6πι- 
Π8115), Θαυ!άοπι ἤᾶηο Ἰἰαρϑθι ὈΠΊν βδη ΒΕΠ]ΌΟΓ, υἱ αἀ6 
ΠΊΟΓΙΡΙ.8 86 ηβ  υυ564116 8]]1ογιιτὴ Ἰυάϊ]οῖο πα ἀΘΟΘ ΓΔ ΠῚ. 
δ΄᾽η διιζαπὶ 8}1{6γ ἢδί, Ἰυάϊοϊα πιο νογθᾶ βαηΐ, ἰδ ἢ ΓῸΣ 
ΘΏΪΠπΠ| τηοηθηία εἴ σοηβθηςθηΐα Ρδίγα." 

,.. 16,17. Νονν [οἰϊονβ ἀποίμον διρυπθηί. “41 ἀο 
Ὠοΐ αίοπο Ὀθᾶγ (6ΒΕἸΟΥ οἵ τη γ861[: Οοαά ὑθᾶγβ (6ϑι1- 
ἸΏΟΩΥ ΟΥ̓ πη6, {πδι 1 δηλ (ἢ6 Ῥτγοπ)δοα ᾿ΓΘδοῆ ον οὗ {Π}6 
δυμηδη Γᾶσθ, ΠβΠΊΘΪΥ {16 τ]γᾶοὶθ8 ννῃϊο ὈΥ Π18 
Δα ΠΟΥ δηά 888:βίδησθ 1 8π) θηδ θα ἰο οσΚ. ὅ66 
δ, ϑῶ, 86. 14, 10. ἀπ 1δ, 24. 10, 45. 87, 88. 
(Κυιη.) 

16. Καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγὼ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθής ἐστιν. 
Κρίνω 8 Θαιιἱναϊοηΐ τὸ μαρτυρεῖν, Δα κρίσις ἴο ρία, 
88 18 ρἰαϊη το {Π6 οοηΐϊοχί δηά ἴ{Π6 ρᾶγα] δ] ἰβι. 
ϑο6 Μ55. Πᾶνα ἀληθίνη : δυῦ [86 σοπμηοῃ τϑδάϊηρ 
15 ἀοἔδβηάοά Ὀγ ΥΥ οἰβίβι η᾿ Β Ἔχδῃιρ 68. 

17-ἨἋἼ΄0. ἐν τῴ νόμῳ ---- ἐστιν. δε6 Πουΐ. 17, 6. 
οοιῃραῖοα μι Μαιίῆ. 18, 16. φ ἀ. ““ὙΟν 8Που]ά 
ὨΟΐ ΠΥ ΘΒ ΕἸΠΊΟΠΥ 6 ΨΟΓΓΠΥ οἵ οτγϑαιϊῖ, βίποα ποῖ 
ΟὨΪγ 1, (Π6 μαραίο οὗ (ὐοά, Ὀθᾶγ 1ἴ τηγβοϊ, Ὀυῦ 480 
(ἢ6 Βαϊδογ νῆο δίῃ βθηΐϊ τη6 υπϊ168 1 ῃδί {65{1- 
τοοηγ.᾽" (Κυϊη.) 

19. ἔλεγον οὖν αὐτῷ: Ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου; 
Ογγ, ΤΠΘοργ]αςῖ, Απηπιοπίυβ, [,θοπέϊηυ8, δηά 
οἴμογϑ, {πη (ἤθ56 ψογά8 ψγογα πηθδηΐ ἃ8 ἃ ΒΑ ΓΟ, 8Π) 
οἡ [ἢ διγιἢ οὗ “6808, σῇ ϊο (ΠΟῪ τοργοβθηΐθα 85. 
Ἰογηϊοδίοσυ. Βυΐ [,(ἀΠ1ρΡ6 Τοπλαγ 8 (ἢ δὲ 1118 ὈΪ]ΑΒΡΠΘΙΤῚΥ 
ἄἀοθ8 ποΐ 8661 80 δηοίθηΐ, ΠΟΓ 8Γ6 ἴΠ6Γ6 ΔΏΥ νΘϑβί!ρ65 
οὗ τὸ τη (6 Νὰν οϑϑιδιηηθηΐ, ψ οἢ 1 1Ὁ ἢδα οχΙϑιοα 
ἴη (δὶ ἀρθ, ἴἤδγα τηιϑὲ ἤανα θθθῆ. [,μΔπ|μ6, ΤΌΠ1ον- 
ἵἴηρ' ΑΡροΪ πᾶσι ἰη Ο(δίθηδ δηὰ ΤὨθορηγ]αςῖ, {Π10 8 
1{ σογίδίη ἔτοηι [Π6 «ιδϑίίοη τὐλόγ6 9 τΠδϊ ΠΥ δϑκδά 
ΔΌους 18 φαγέμίψ ρῬατθηΐ, δῃηὰ (ἢ}18 ἴῃ ἀθγβίοη, 88 
Ι,.. Βγυρ. ϑαρροβοβ. Βυΐ 1 δίηρα σοηβίάθγϑ 1 ἀουδιίαὶ 
ΜΠοίΠοΓ (ΠΘῪ ΘΓ αἰ Ἰρπογαηῖ {Π8. «681. ἰγοδῖθα 
οὗ "8 Ὠθανθηὶν Βαϊηθγ, (845 ἴῃ 27.) οσ ψῃϑίθ ον {ΠΥ 
ΤΩ Δ] ἸΟἸου δ νῪ (Ι88θιη }] 6 ἃ (πος Κηον]οάρθ. δυὸ 18 
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{Π6 ορ!ηΐοῃ οὗ Αυρυιίη, Βοάθ, Ευϊῃγιηΐαδ, δηα 4150 
Οὐδ! πογ, νἢο {πη Κ8 (ἢ ΟἨγγϑβοϑίοπι, Εὰ ΓΠ ΠΏ], 
δηᾶά Μαϊάοῃδιὶ,) ἐμαὶ πον ᾿ηἰοπα θά Ὀγ {ἢ|8, ἴο 6] 1ςΐ 
816 ἢ δὴ ἀνονδὶ οἵ 8 ἤράνθηγ Ῥαγθηΐ, ἃ5 δῃοι) 
ΔΙοτγα τἢδ6η) ἃ Βαηά]α ον δοςσυβίηρ τὰ οἵὨ ὈΪΑΒΡἤΘΤΩΥ. 
Κυϊποοὶ, ἴοο, 15 οὗ ορίηἰοὴ (πὶ πον ψν6}} Κηονν 18 
ΠΠΘΔΏΙΗΡ, 8ίπηποα ἢθ ᾿ιδὰ 80 οἴζθῃ οδιοὰ (ὐοα ἢ 8 
Ἐδιποῦ; ὈὰΓ ἴῃΏ οτάθγ ἴὸ ἰηβαϊς ἢϊπὶ ἸΘΟΓΙΠΡῚΥ 
851. ᾿1πἢ, ΠΘΓΘ 18. {Π15 ἔδίῃοσγ, ἔῃ ΜΘ ΤΙΔΥῪ ἰηΐθι- 
τοραίῖθ πίπι ψα ἄο ποῖ 866 (18 οἴεσ ψ]Π688. 
Το νοῦ «}68118 1ΠαΙΡΏΔΠΕΙΥ ΓΘΡἢ168,θἨ “ὙΥ̓ΟΙΙΓ ΨΘΓΥ 
Πυσϑίίομ Ὀοίγαγβ {Π6 τη] ρΉγ οὗ γοῦν Πεαγίβ, δὰ 
δῆονβ (αὶ γοὺ ποιοῦ Κηονν, ΠΟΙ σάτα (ὁ ΚΠΟΥ͂, 
ΘΙ ΠΘΓ τη6 οὗ ΠΊΥ Βαίῃογ. 1 γοι ψουἹὰ πον ΠῚ6 88 ἃ 
ΤοαοἤοΓ βεηΐ ἔσοπὶ ἤφδανθη, γοὰ ψουϊὰ Κηον Πδῖ 11 
19 Οοα Ψῇο θθάγοίῃ ν]1Πη688 οὗ πη6. {Ποιρὶι ποΐῖ ἴῃ 8 
ν 8:0] 5 ψᾶγ, γεί ὉΥ τηϊγᾶς] 68. Απηὰ τἢ18 (88 γ8 
1 διηρ6,) 6808 κηρΐν οαϑῖ8 ὑδοῖκ ὕροῦ (δαὶ {Π6 
ον ελθα ψ ἢ ψΠΙσἢ ΠΥ δὰ οηἀοανουτοά ἴο Ἰοδά 

101. 
20. διδάσκων ἐν τώ ἱερῷς. ὅ0 ΡΠ1ο, 1. ΑΡ. 182. 

διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ τὰ ἱερὰ. 
21. εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς. ΤὭδ ρῥτγΘοΟΘαϊρ νΟΓΒ6 

ὈΙΔΙΗΪΥ βῆονβ {πᾶ ψιρᾶΐ Ψα τοδῆ Τοπ]. ἤθῆσα 88 
ΒΡ η δ δποίθ οι {ΠΠ| 6: ΠΟΥ 4068 11 βΒθ6ὴ (ὁ ἢδνα 
ΔΏΥ σοπηθδοίοη ψιῖἢ (ἢ6 ρτγοοθάϊηρ,. Οπ [18 5686 
οὗ πάλιν 566 ἴΠ6 ὨοΐΘ Οἡ ν6γ. 12. 

21. Ἐγώ ὑπάγω. 1 5}4}} ἀδρατγί, δΔῃηὰ γοιὶ 541} β66 Κ 
(Π6 458ἰϑίδηοα οὗ (Π6 Νίδβϑιδῃ (δηα [Πϑγοίοσγο οὐ πη6, 
ν Ὦο 8π| 1Π6 ΜεΕ8514Π), Ὀυΐ 1η νϑῖίη : 81Πη66 1, 85 1ῃ6 
Με β918}), 5Π8]} 6 ἴη Ηδάανθῃ, ἴτσοτῃ  ἤθηςΠ6 γοι σδῃποὶ 
εις πὸ ὕδοκ ἰο ΕἸ νοσ γου ΤΟ γὙΟῺΓ ΟΔἰδπ ἐγ. 
(Κυΐη.) Τὸ {πες ἐαέέον' ρατγὶ οἵ (18 ἱπιθγργοίδίίοη 1 
σδηηοῖ ΘΏΓΓΕΙΥ δοοθάθ. δα (6 ποίθ το [6 ρᾶ- 
ΤᾺ }16] ραββᾶρθ ἴῃ 7, 84.΄ ; ᾿ 

21. Καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε. ΤἼ 7μά46- 
γιοπὲ σονοειγΥ δανογίθα ἴο ἴῃ (ἢ6 ργθοθα!ηρ ΝΟ ΓΒ68 18 
Ὦδγα ρῥ]δίη]γ ργοροιηάοα. ἴῃ {ἢ 686 νογβ ἴΠ6Γ8 18 ἃ 
Τοίδγσθησα ἴο ΕΖ. 8, 19. ΤΩΣ ὩΣ ΝΠ, Πότ τὴ6 
ϑερῖ. το 615 ἐν ἀδικίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται" δῃὰ ΕΖ. 18, 
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26. 88, 9 ἀπά 18. Ἐν 8485 Βογα {6 ἴογες οὗ {δε 
ΗδεΡ. 3 γορίον, οὐ ἀσοομηὲ οὐ δὅὃο Νιυπι. 97, 8. 
ΣΙ ἸΝΌΓΏ, ἀὸ αἰεφά δδεαιιδο οὗ ἣϊα αἴης. δεὲ Μδί(ῃ. 6, 
7. ἀπὰ {π6 ποῖθ. [μαπηρ6 {πίη Κ8 {16 ρ΄ γα86 εηιρἠαξϊοαΐ, 
δη(ἀ τοίογβ ἴο ϑοῖηδ ραγίϊ σι δῦ δη. Τί ΒΖ δηᾶ 
Ποδάγρα τοπάθγ “Ὁ ἐλὶς ψοιτ' δ'π. Δηᾶ οςογίδιηϊν 
186 ἀγίίς!α, ββρθοῖ!ν ἤθη Δοσοιηραηι θα ΜΠ 8 ργο- 
που ροββϑββίνοθ, ἢ858 (ἢ15 856η586 ἰ) [6 Νοὸνν Ταϑίδιηθηΐ. 
δ66 {π6 ποΐβ οἡ νοῦ. 16. δϑυςῇ, α͵80, βθθη8 ἴο ἤδνα 
Ῥεθὴ (ἢ6 οριῃϊοη οὗἩ {Π6 δηοϊθηΐ σομηπιθηϊδίογϑβ. 
Ευϊῃγιηΐυβ ΤΠ1ΠηΚ8 {πᾶ  ὈΥ 1ἢ}18 18 Θβρθοῖ ἢν πιρϑηΐϊ 
{ποῖγ ρυϊηρ “Ψε808 ἴο ἀδαίῃ. Βυΐ 1 5ῃουϊα τϑίΠογ, 
ΜΠ Β6Ζα δηα 1,806, ΒρΡΡροβο 1ἴ τηᾶν ἀδποίθ ἐἤδε 
δὴ ΨΠΙΟῆ ΠΟΥ ΨΟΙΘ {Π 6 ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ σουλτπησ ; 
πδηλαὶν, οὐϑιϊπδία ᾿ῃογο αἰ γ, ἢ] ἢ σατγ θα ψΠ ἢ [Ὁ 
φιανῃ οὐδοῦ 5ἷη5 : 80 {Πδἰ ἴῃ ἰῃαΐ νίαν, 10 ΠΥ ἀσποῖδ 
81}} 10 σοηοσγαδαὶ, ἔσο ψῃ ἢ «9068058 σάπια ἴο ἀαῖνοΓ 
πε. Τα ΨῃοΪο ράββαμϑα 18 ἰἢ15 ΡδΙδργαβθα ὈΥῪ 
Ἐυπιδγυβ. “1 οᾶπια ἴο ἀοίίνεσ γοὺ ἔγοπι 4}} γοὺγ 
51η8 : ρυΐ γ6 πψουϊά ποῖ ; {πδτγοίονο 1 ἀθραγῖ, δηά γε 
Ἀἢ41} αἴϊεγναγάβ α16 ἴῃ 4}}] γοιιν 518, Σπηϑϑιηυοἢ 88 γὙ6 
νου] ἀ ποῖ θ6 ἀρ] νογοά ἔγοπι ἴθι." Βγ 1818 ἀεαέὴὶ, 
ΒΟΙῺΘ δηοίθηϊ δηΐ τποάθυῃ σοπηθηδίοῦβ Ὀηογδίϑηα 
1μ6 ἀσβίγιοσίίοη ὈγΥ 86 Βοιηδηβ. Βυΐ τοι 8 δπὰ 
᾿ληρο ἤανα Μ6}} ορβογνϑά, {πδὲ 1 ἀδηοίθβ ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
ἰεπροιδὶ, θυ οἴθγπδὶ ἀθαί. ἘῸΓγ {Π6 ἀοβίγυοσίοη οὗ 
{061 τ᾿ εν ἃπά σουπίτν 88 ΟἿΪΥ ἃ ργεβϑαρθ οὗ [6 
μηϊνογβαὶ ἸυὐρπΊθηϊ, ΘΒρΡΘ ον 858 {{ 056 ΠΟ Ῥϑγιβῃοά 
ἴῃ πὸ Δα, ἔογ [6 πχοβὲ ραγί, ΠϑΙ ΕΠ 6 Γ ΒρᾶΟ 6 ΠΟΙ ΤΠ 6 8ἢ8 
ἴου ςοηνεύβιοη. 12Π|ρΡ6, ἴοο, {1 Κ8 {πᾶ ὈΥ αϊ6 ἐπ 
ἐλὶδ ψοιν ϑδὲπ ἰἤθτα 15, 18, ἃ γοίδγθησα ἴα ρϑγβιβίηρ ἰη 
81η απίο ἀφδίῃ ; 9άΪγ, {Π6 δαιίν οἵ {πΠ6 ρυπβῃαχεηΐ ; 
ΒαΪγ, {π6 1πηῈ8}}0]6 σογίϑι ποῦ οὗ {Π6 Ἰυάρπιοηΐ, δζο. 
Βαΐ {πέε86 ᾿Ἰῃΐδγθησθϑ γα, (0 β8Ὺ {πε ἰθϑϑί, ΨΘΥῪ ὈΓΘ- 
ΟΔΓΙΟΙΒ. 
. 922, μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν. Ηδτα ἀρδίη, ἃ8 9 ἔγϑίὶ 
ορβοσνεὰ ὈγῪῚ Μοββοίηι 46 ᾿πίογρ. δοεσιρέ. ρΡ. 66. {Π6 
Ρτηοῖρα] ΡΟΓΒΟἢ5 τη) ΟἹ Ο ΒΥ ρογνογὶ 0ηΠ6 ψογα8 οὗ 
“65.5, Βα υ1ηρ᾽ [Π18 ΟὯ6 ἴο 8δποίδον, θυ ἴῃ [Π6 ΠΟΑΓΙΠΩ 
Οὗ 16 ροορίςβ. ὙΠΟ ψογα ἀσβίγοιϑ, 1 5661:|8, οὗ 
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οαϑιϊηρ θαοῖς ΔΠ ᾿πηρυςας!οη οὗ ντοηρ οἡ 6 Ποδά οὗ 
6808. ΕῸΓ αἰϊποιιρῇ, ἃ8 ψὸ ἤηά ἴγοπλ “ο56Ρἢ 1858 
οἰορδηΐ οταίίοη ἃρδιηϑὲ βιυΐοϊάθ, (6}}, 8, 14.) (πα 
806 εν8 δα 50 1106 α (ὐδηςιΐα οΟρίΠ]Οἢ8 8ἃ8 ἴο 
τερατὰ [τ ἰαπἔιϊ!} ἰο ἔἰπ5 νι άγανν {ΠΘλβο ὸ8. ἰτοιη 
ΓΥΓΆΠΏΥ ΔΠα ρογβθσυίίοπ, γοῖ Ὀγ [16 ἴδγ σγοαίογ ρϑτγῖ, 
ΔηΔ (ῃ6 Ὀείζον Ἰηϑίγιοιθα, 1 ψὰ8 (πουρῇς ΠΙΡΉΪΥ 
οὐ ϊηα]. ΤΟΥ {Πθγοίογο δηχι οι οδίο δὲ Ψῃδί 
15 ἀυδιουβ δΔηα ἀποογίδιη 1 (6 Ἔχρζαββίοῃ οὐ (]γϑῖ, 
δΔη4, ὈΥ ροινογίηρ ἴἴ, οαϑί οἡ ἰδ] πὶ ἃ βιϑρίςίοη οὗ 
ΟΥΏ Δ ΠΥ. Φοβαρῆπβ, 1 ἴΠ6 ἀῦονθ ρᾶδββαρθ, {6]]}5 
1.8, {πδῖ [ἢ6 δης!θηίβ ιι56ἀ ἰο ουἱϊ οὔ (Π6 Ποδα οἵ {118 
ΡΘΙΓΒΟη : παρ᾽ ἑτέροις δὲ καὶ τὰς δεξίας τούτων τών νεκρῶν 
ἀποκόπτειν ἐκέλευσαν, αἷς ἐστρατεύσαντο καθ᾽ ἑαυτών, 
ἡγούμενοι καθάπερ τὸ σώμα τῆς ψυχῆς ἀλλότριον, οὕτω 
καὶ τὴν χεῖρα τοῦ σώματος. Πα ῬὨΔΓΙΒΘ65 πηδϊηίδ! θα 
{Πα [6 ἀφδτίκοϑιὶ σογηοῖ οὗ Ηδαθ5, ογ Οὐοιι8, γνν8 88- 
βϑίρῃρα ἴο {086 Ψῆο, 88 6 οἰθραηο Υ ΡὮγαβ68 ἰΐ, 
ὅσοις δὲ καθ᾿ ἑαυτών ἑμάνησαν αἱ χεῖρες, τουτών μὲν ἄδης 
δέχεται τὰς ψυχὰς σκοτιώτερος, ““ δά τῃΔ6]}} ἐμπγηδά 
{Π6 1 ἤδηᾶβ ἀρϑίηϑί ἐῃαιηβοῖνοβ." Ὑγεἰβίθιη οἰΐα8 
Ῥογρῇγτσ. 46 Αὐδβιίίη. ῶ, 47. ψυχὴ φαύλη καὶ ἄλογος, ἢ 
τὸ σώμα ἀπέλιπε βίᾳ συλληφθεῖσα, προσμένει τούτῳ, ὅπου 
γε καὶ ἀνθρώπων αἷ τῶν βίᾳ ἀποθανόντων, καὶ κατέχονται 
“πρὸς τῴ σώματι" ὃ δὲ τοῦ μὴ βίᾳ ἑαυτὸν ἐξάγειν ἢ κωλυ- 
τικὸν. Ἡοῃι. 1]. ψ. 70. ντρ. ΖἘη. 6, 827. " 

28, 24.. ὑμεῖς ἐκ τών κάτω ἐστὲ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί. 
βυῦ. μερῶν. Α ρροΓιρἢγαβίβ ἴοῦ ἀθηοίηρ, ναί ὶς 
ΘΑΥΠΪΥ, ἃ5 ορροβθὰ ἴο ψῇδί 185 ᾿δάνθηϊγυ. Τὴ 
ΘΧΡΓΘΘΒΙΌΩ Βοιηθίϊ 68 Οσοιγβ ψι ἢ δὴ δχορϑίϊοβὶ 
ααγιιποέ ; 885 ἴῃ Αοίβ 9, 19, ἐν τῴ οὐρανῷ ἄνω ---- καὶ ἐξεὶ 
τῆς γῆς κάτω. ὅ6ε ἔχοα. 20, 4. ει. 4, 82. Ρ5. 
ὅὄο, 8. Ηεκτγρ, ποψδνογ, τὰ ἄνω σᾶπηοί ρΟββι 0 }Υ 51ρ- 
μιν {6 6ἰδιη θη ασΎ ἤθάνθῃ, θὰ {Π6 τηγϑίϊοα] ΟὨ6 ; 

Ἢ ΤἬσΥΟ 18 ΠΟΥΘ 8ῃ Ορροϑί(ἱ0οη Ὀθεΐνγοθη ἢ6 ὕες δηα εκ. ϑοηιδ 
τοραγὰ {π6 οἰδυϑο 88 8ῃ οζρίαπαίϊον οὗἩ 16 ἔΟΥΠΊΕΥ : ΟἴΠΟΥΒ 88 ἀϊΐ8- 
(ἰηςι ἔγου ἰἴ. Υεῖ ἰΐϊ οοπιεβ ἴὸ ἴῃ6 βαπηθ (Ὠΐηρ;, [δ τγὲ οὔβεγνε ({Ἰᾶῖ, 
ἧη γεδ τυ, ἵἴννο υἰἰβι]ηςῖ αἰ γ μσ68 ἀΪὰ οχϑὲ Ὀοΐννδθη 796 808 ἀπά τἢ6 
72ἐν: 158ἴ, ἴῃ γοβρεοί οὗἉ ἢϊ5 αἰσὶπθ ὀχοοῖίθποα ; Φαἶγ, ἴῃ (ἢδί οΥ̓ ἢΐ6 
μετίξοιϊ πο] λε655. Νονν {πὸ ἔὈΓΠΊΕΥ τηδῪ ἰπάϊοαῖο δοέδ : Ὀὰὺΐ [ἢ Ἰαἴο 
Δ ΘΧΡΓΕ88 ὯΟ ποτ (ἤδη ἰἢ6 ἰαἰἴογ. ([,Δ}6.) 



04 81. ]0ΗΝ, ΟΗ͂ΑΡ. Υ[1]. 

45 ἴῃ (ΟἹ. 8,1 δῃηὰ 2. 66 4αἷ5ο Ρἢ}1]. 8, 14. Τῆι 
1Π6 ρἢγαβθ Μ}}} ργορουῦν ἀδοιρηδίθ ἴῃ 6 ἀϊνηθ οτἹρίη 
οἵ (γιϑὶ δπὰ ἢ 15 πηιβϑϑίοη. [{ 18 ραγα δὶ ἴο ἰὸ ἀββοὸῦ- 
[ἰοη οὗ Φοῇη τ Βαριίϑι, 8, 81. ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος, 
ἐπάνω πάντων ἐστίν ὃ ὧν ἐκ τῆς γῆς, ἐκ τῆς γῆς ἐστι, 
καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ: ὃ ἐκ τοῦ οὐρανώῶ ἐρχόμενος, 
ἐπάνω πάντων ἐστι. ([,δτ06.) ; 

Τῆς ρῥγοροβιιοη ἐκ ἀθποῖθβϑ ηοΐ οἠΪν ογσὶμ ξ πι, 
δυΐ οἰοβα οοπποοίϊοη υἱέ, ΔΌΥ ἰὨϊηρ᾽ ; 88 1ἢ 44. )πὰ 
Βοιῃ. 29,8. 4,14. Νον “εαγνέἠέψ᾽ 15 δαυϊναἰοηΐ ἴῖο 
Ιον, ἱπηροτγίδςειϊ : λεαυοηίψ ἰο ἢ δΐ 15 ρογίθοϊ δηα 6χ- 
σα θη. Τα ρῥϑβϑβᾶρθ πΊᾶΥῪ 6 ἴπι18 ρϑγδρἢΓαβθα : 
“Ὑἴου, ψῆο ᾶγα οὗ ϑδγί  Υ οτρίη, ἢᾶνθα 8 ἰδξδΐθ ΟἢΪΥ 
ἴον ψῇηδί 15 ον. ὙΟἿΓ τηδηηθῦ οἵ. ἢ! ΠΚΙηρ 185. στο- 
γ ] Πρ : γοὰ ἀθϑίσα 8η δῦ Μαββίδῃ, 866 Κ δίϊοσ 
Τὶ ἢ 68, ΠΟΠΟΙΙΓΒ, ΡΙΘΑΒΌΓΟΒ, ὅς. 1, ννῆο 8πὶ οὔ ἢθ4- 
ν θην οτιρίη, Γο 8ἢ ἀἰνπα {Π]Πηρ58 οαἶγ. 1 Κηον {||6 
ΠΟΙ η56}8 οἵ (6 ἀοΙγ,᾽ ἅς. Κόσμος 15 ἤόΓο, 88 οἴϊδθη, 
ἴδκϑη ἔογ {ῃε ρυοΐαπιεπι υμέριια, [ῃ 6 Βαβι], ρογνόγβθ, 
αἀἸΙβορϑάϊθηϊ, βισἢ 88 {π6 υἱκ οὗ [6 ῃυμηδη γᾶσθ ἢ 88 
αν γ θθθῆ. ΤΤῇδ 86η586 οὗ (Π6 οἰῆδθγ ψογὰ 185 οὔνίουϑ. 
(Κιιίηοο!.) δὸο αἶβο ἴῆ6 ραβϑβᾶρα "δα Ὀδ66ι1 ἱπιογρτγοῖοά 
Ὀγ [,. Βγυρ., Οατοιία8, Δηα Βοβοηπ). 1 8πὶ 1ηο]]η66; 
πονόνογ, 9 ἅστθοὸ ΨΙ 1Δηρ6: ἔοῦ {μ6 αἰὐυὶπὸ 
ογῖρσίη, δηα Θχοοιίΐθποα οὗ οὖῦγ [ογὰ πϑΟθββαΓ 
ἑηυοίυοα ἠϊΐδ ρεγζοοΐ ἠο[π685, δις. Ἐ 

94. ἐὰν μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι. Αὐυρυβίίη, 
Βεάθ, Μαϊάοῃηει!, αηαὰ [,. Βγιιρ. 16}} 8, (παι τη 6 νογὺ 
εἶμι ἴἸδγα ἀββιρῃαίαβ ἔο ὅθ, κατ᾽ ἐξοχὴν, Δ 11 ΘΒρΘΟΙ Δ ΠΥ 
ἀδηοῖθ8 ἴῃ δχἰβϑίθηςα οἵ ψῃαΐ 8 ργϑϊοϊεά δηΐ οχ- 
Ρβϑοϊθά οὗ πε Μεββίδῃ. δὲ 18. 18, 12. δαί. 8. 
856. 18. 48,11, 18. 47, 10. 8η4 ἰ5 υ864 οὗ 16 διραβῖ 

ἜΤ ΔΙΏρα νγ6}} οὔβεγτεβ, 8150, (ῃδί ἴῃ (5 ἵνγο- [Ὁ] 4 ἡ Βδγεηοα οου- 
δἰδῖ δα ἴΠ6 ἴγι! 6 οδυδα ννὴγ ἴΠ6 76 νν5 σοι! ποῖ αἰαίη ἴο {πε μίασο ψῃ]- 
πεν 9 εδὺ5 ννὰϑ8 ροΐῃρ, ΕῸγ Ηε, 89 ἃ " ρμειΐεοι Ηἰχὰ Ργίεεῖ, δερὶγοὰ 
δίίεν Ηδανε : δυῖ βυοἢ ἃ ΡΊΟΥΥ ΠΟ ΟΠ6 τγῶβ8 βιίεἀ ἴο οδιδίῃ, Ἴχοερὲ 
ἢε ΨῆΟ ννδ8 επάυεα νυἱτἢ αἰνίηα μονγογ, δὰ ἱπγηγδουΐαῖς ἢ] 655. 
Ἐπρρίν, [πεγαΐογα, νγεσα 81} (Π6 νϑίη μγεβϑυτηρίΐοηβ οὗ ἴῃ6 Ἅ6νν8 ου 
πεῖν ονγη τὶ ρῃϊδουβηεθθ, Ηον οομΐά ἴον, ὈΥ {Ποῦ οἷο ΡΓΟΡΕΥ 
δίγεηρί ἢ, σοϑοῖ ἴἢ6 οχϑιιοὰ μἷδοθ τυ ον ΖΨ68ι8 ἰδ, ννῆο οουἹά 
Ποῖ ἐνϑῃ [Ό]]ονν ἢ ΐ8 ἔοοϊδίερϑ οἡ εδγίῃ, δηὰ ἱγεδὰ ἰῃ 186 μδί ομερεοά 
ουῦ Ὀγ πα. 80 Ἰοηρ' 88 ἔδεσε εχίβέβα βιιοῖ ἃ οοῃίσαγίεῖυ θείνγθεῃ 
δ εδυθ δῃὰ (Π6π), (8 οου]ὰ Πενεν θὲ ἐχρεςοίεά, 
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Ὡδῆθ ΨΦΕηόονάη. Τὸ (15 ορίπίοη 1 ρα 1Π0]1η68. 
1 ται γ δοοράθ ἴο ῃδὶ οὗ Βυϊγηυβ, Β6Ζα, Ηδπ)- 
τηοηή, ατοίϊα8, Βοβοηῃ., Μαγκίαπα, Κυϊηόοϊὶ, 8Δη 
οἴμογβ, {πδι {}|18 18 δὴ 6] Προδ] δχργαββίομ, 1ἢ ΜΠ]οῖ 
Ψ6 πη ΒΌΡΡΙΥ ““τοἦο 7 απι,᾿ 1. 6. ἢ6 ψ ποῦ 1 ῥγοΐθβδ 
ἴο Ὀ6, (ἢ6 ρογβοη οἵ ψῇοιῃ γγ6 ΨΘ͵Θ βρθακιῃρ᾽, ΠΔΠΊΘΪΥ, 
(ῃ6 Τεδειαῆ. 8ο δαί. 81, 89. ΝΠ ὯΝ, Ὑ ΠΟΙ [ἤ6Γ6 
18. ἃ 5 Π}}}8 61}10818. [1,ΔιΏρ6, 4͵8ο, (618 ὰ8 {πὶ [Π6 
6]Π}0515 15 ΟΥ̓ Ω0 τη 688 ὉΠπίγοα θηΐ, ΘΒρΘΟΊΔΙΪΥ ἴῃ 1ἢ6 
ΜΥογ8 οὗ [Π6 Νεὺ Ταβίδμηθηί. )εα ΠΔΥ ΟὈΒΘΙΨΘ, 
ἴοο, {πμ8ὲ {Π6 υ86 οὗὨ 1( ἴῃ {18 ρᾶβ85ᾶρα, 158 0η6 ΔΙΠΟΠρ; 
(ῃἢ86 ἰτϑθαπθηΐ ἰηβίδησθβ οὗ οἷν 1 ογαβ δχαυ 16 
τηοἤσβίυ δη ἀ6] !Ισαογ. Βγ {πΠ6 6]ΠρΈ164] ψνογὰ ἐκεῖνος 
Τδηρο οχρ δίηϑ 176, [6 ρεγβοπδρο ἰοηρ ἐἀχρθοίδα ὈῪ 
τπ6 ῬΑ ΓΙ ἢ 8 δηα Ῥιορῃθίβ. Τῇ 61110818 οἵ ἐκεῖνος 
8 ΨΘΙῪ ἰγεαυθηΐῖ, ΔΠα 18 Θβϑρβϑοῖδ! νυ υ566 ἰη (ἢ6 Νοὸν 
Γοβίδιηθης οὐ (ἢ6 βυῦ)]οεῖ οὗ {[Π6 “2 1ε5δ᾽αΐ ; 88 ἴῃ 
Μαῖκ 13. “Μδηγ 58}.4}} σοΐῃβδ ἰῇ ΤὯΥ πᾶπ6, βαγίηρ, ὅτι 
ἐγὼ εἶμι, 7 απὶ (6). 8ο αἰδο Αοἰς 18, 25. οὐκ εἶμι 
Ι δὴ ποί (76). ᾿ρα οὔβογνοθβ, [Πδὲ 1η {(Π6 ταιηδίη- 
ἴηρ ραγί οὗ (818 αἰβοοιιγβα ἴγοπὶ νϑσ. 95 ἴο ὅθ, (68 
Β6Ο0Ρ6 δηά Ιηἰθηΐ οὗ «.68}}8 15, {πδ΄ [ἢ6 Βου}}β οὗἁ ἢΪ8 
ΠΘΆΓΘΓΒ ὩΔΥῪ 6 ρῥΓγαβογνθα ἔγζοπιὶ {[18 βθνθῖθ ἃπᾷ 1π|- 
ταϊπθηΐ Ἰυαρῃμοηΐ οὗ (ὐοά. [{ σοηβιβί8 (54 γ5 [16) οὗ 
[ΠΓ66 τ ΘηΊῦ 68, ΘδΟἢ 1ηἰοηαρά ἰοῦ 8 ἐἘἔἜογοηϊ ο͵458 οὗ 
ἢ15 ΠΘΆΓΘΙβ, 8η6, 181, γα αν (ἢ6 1Ιηϑἰταςίοη οὗ {Π6 
Ἰσποτγδηΐ, ἔγομη νϑὺ. 25. ἰο 80.᾿" Ῥεγῇδρϑβ, βούγενϑῖ, {Π18 
ἀϊδι ποῦοη 18 ἴοο γι ῆςοϊδὶ, ἀηα οὐἹρὶηαἰϑα (Πα ᾿ἤδην 
ΟἾΠΟΙ ΟΥΓΟΙΒ οὗ {Π18 Ιδαγῃθά. σοϊημπηδηίαίοῦ) 1ῃ ἢ18 
Αρθυ86 οὗ {π6 δηδίγίςδὶ πηθίμοα, νοὶ Ἰπἀυσρα ἢΐτη 
ἴο 866 Κ ἴοι, ΟΥ ἴἌπου, ἃ γαρι δῦ Ρ]Δῃ, ΨΏΘΓΘ ΠΟΠΘ 
αχ βίβ ἴῃ (Π6 ηδγιᾶςιαὶ δηα μορίαν 5ιγ}6 οὗ [6 Νὸν 
“Γοβίδιῃηθη.Ό. 6ῸΘῸ ὩΣ 

25. σὺ τίς εἶ, ΓἢΘ Ὀαδί σοιηπιοηίδίοτθ, δηῃσίθηΐ 
Δηά τιοάσργῃ, ἄστγοα {Πα 1Π656. ψογὰβ σάγσῪ ν "ἢ {ΠΟΙ 
ἀογιδιὸπ δηἀ ἐοηῃίειηρί: 4. ἃ. “ ὕ) |ιο δγθ γοιι. {πὲ 
ὲ δαὶ 80 ἸοΟΥΪΥ οὗὨ γουτβεϊξ, δῃἋ γοργθῃθηα ἃ8 80 
ΒΏΔΓΡΙΥ,, 8Ππ4 τπγθαίθηῃ 18. 80 Βα ὶν 1 ψὰ πορίθοῖ 
{πΠ66 3" δὸ Βα γη8, ΟΥ̓], Ἰ,θουΐ., ΝΟΏΠΠΏΙΒ, 
ΟΠ γγβαηάογ, Κυΐϊηοοὶ, δηὰ Κορϑοδοσ, [Π6 ἰα5ί, οὗ Ἀ]οπὶ 

νΟΙ,.. ΠῚ. Χ 
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το ορϑοενθα ἐπὶ (ἢ686 ψοχὰθ ΨΕΓΘ ργοπουβορά 1Π 
δ 0 ἢ) ἃ 06 οἵ νοῖςε 48 ρα η]ν βῃον θα (ἢδὲ [ΠΥ πνογα 
Ὠοΐ ϑροίθῃ βἰ πρὶν ΟΥ̓ ΔΥ οὗἉ Ἰηϊοτγορδίίοη, ἰδ σσογα 
ΘΧΡΓΘΒϑῖνα οἵ ̓ πσισηδίίοη. ἡ εἰβίθί πῃ οοιήραγοβ Ῥἢὲ- 
ἰδθιηοη, σύ γὰρ τίς ἔσσιν; ΑἸϑίορῆ. Αν. 961. σὺ δ᾽ εἶ 
τις ; [ΑΡ8η. ἢ. 798. (. τίς γὰρ εἶ σὺ, τουτονὶ παραιτού- 
μενος. ογ. ΑὩαγ. 4, 1, 10. παρυαθη 85 πὰ δογυ) 
ΟΓαῖϊο εϑὲ: αυἷβ ἴ. 68 418 πη} 65 ̓  (Οἷς. Ἐρ. 
δ Αἰἰς. 7, 17. Θυῷ {ἰἰ6Ὸ διγδηκ ββίπγιιϑ ἔπιθι 
τἰδὶ δοσαρογιῖ, συπὶ ᾿τηριιάἀρηςβειπηὲ ροβίυ!ανεγίξ: 4018 
ΒΏΪΠῚ [ἢ 68, αυἱ ἄϊς48, ο. ΕἾοσ. 4, 12, 14. ᾳυἱ νος 
᾿πη01, 65{182 ΡΪδιιΐῖ. ΑἸρἢϊγ. 4, 2, 8. 4118 65 τὰ 
ποηοῦ Α ἔογπιυΐα (βὰγ8 δ εἰϑί ῃ) ψ Ψ ΟΝ 
Ῥθορία ἰγοαυθηιν δά άγοϑα τἤοθα ψῆοπὶ ἴον ἀο- 
036. ΔΙΏΡ6 8668 Ποϊῃίηρσ Ὀυΐ 8016 ἱρηοζβῆσα 
ἴῃ ἴ(π6 ψογάβ. Βαϊ [{ἢ18 ἀγοβ6 ἔγοιῃ ἰδῇ δῦυβα οἵἉ 4πᾶ- 
᾿γ58:8..8ὲ δάἀνογίϑ ἰο. 

, Ωδ, τὴν ἀρχὴν ὅτι καὶ λαλώ ὑμῖν. Οἡ (6 σοῃ- 
Ὠρχίοῃ δη βθη86 οἴ [646 ΨψοΓγάϑ {Π6 σοητηθηἰβίοῦϑ ΔΓΘ 
ποῖ δργοοά. ὅ66 {Π6 ἰοπρ' δηᾷ ᾿δαγηθά δηηοίδιὶοη οὗ 
Ἤοζα. Μδϑην ἱπίεγργεῖ, “1 δὰ ἢθ ψ οι 1 ἰοϊά γοιι 
Ἱ ννὰϑ δὲ {πΠ6 Ὀορίπηϊὴρ οὗ τὴν ΟΥ̓ σα :᾿ ΟΥ, 85 οἴδοῖβ 
ΟΧΡΪδἵη, οὗ τὴν ργεδθη αὐνε595. Αἱ ἀρχὴν [ΠΥ 5δὺρ- 
ὈΙΥ κατὰ, ἀπ ἴ6Κο κατὰ τὴν ἀρχὴν ἴον ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὕοχ, 
ἐἠε δορί πηϊης, ἃ5 ἴῃ Ἴδη. 48, 16. ἤλδη. 8,1. 236 }γ]. 
ϑοοτγϑδί. 2,19. Καὶ {πον ηἰογρτθὲ ποιοῦ, ΟΥ, ΟΥ̓ ἃ βοτὶ 
οὗ ρ]δοηδϑι, ἐυθη. “ὅτι ΤΠ6Υ ἰακθ ἔον ὅντινα, πὰ 

ὅντινα ἴον ὅν; 88 1 δ8. ὅστις [ἴὉΓ ὅν. ὙΠΟΥ οἰΐα 1 
ἴοι. 3, ᾧ. οὐπω ἐφανερύθη τι ἐσόμεθα. ὅδὃο (γί. 7, 8, 
46. Ἠοϊηο 68 ἐώ φισα 68, ΒΟΠΊΡΕΓ 6886 σορ!ία. (Ἰς. ἀς 
ἼὭλϊο. ὅ, 1Φ. οΟνιὰ Ττίδε. 4,1,.99. ΖΕ] ἴδ Ν. Η. 4. 8. 
ἼΠ6 ὨΘΟΐΒΥ 18 Π6ΓΘ Ῥυΐ [ὉΓ {{Ππ6 τηϑβοι ]π6. ΕἾΏΔΙΪΥ, 
{παν Κα λαλώ ἴον ἐλάλησα ΟΓ λελαλήκα. Τῆϊς .8- 
Ἰορργοίδοη 15 δυρρογίοα ὈΥ Νοπηυβ, ΕἾδοῖιβ, ΒεΖα, 
(495, ρηθοοι, Ηδυμπδηη, δηδ οἱδςτγα, οἰἰθα 1 
ΜΟΙ 85 Οὐγτ δηή Κορθο οσβ Ααϊθοία.Ό Οἰδοεε 
ΦΟΠΩΣΙ τὴν ἀρχὴν οπιγιῖπο, ΑἸ ορεί ετ, σογίδι ]γ, γα γ. 
Α β6ῆ86 ποῦ υηΐγϑαμοηΐξ ἴῃ {Π6 65έ ΤΙ ΓΒ ;. που ἢ 
οἴῃ υηρογοοίνοα ὈΥ [ἢ 8 οσοτηπηοῃίδίοτβ. 566 δίυΓΖ. 
1οκ. Χοη., Ηθιμβῖ. οἡ Ἰμοΐαη ΤΊ. ὁ 26, Ηοίπιαν οἡ 
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ἢ 1ὁ (α88. 18, 28, δα! αἰβὸ Βάρῆ6), ΕἸβηον, 8ηἃ 1,068: 
ἤ6Γ. ἢ ΤΤοΓρΡγοίδεοη Π85 θ6 θη δἀορίθα.ὈΥ̓͂ ΤΔΏΥ 
οὐπηπιδηίϊδίοσβ.Ἐ ἜΠ6 σοηβίΓ ΟΕ 0) 15 ὑΠπ18 1614 ἀονῃ 
γΥ Κυΐηοε!; τὴν ἀρχὴν (εἰμι ἐκεῖνος) ὅν καὶ λάλώ ὑμῖν, 
ἴ αἀπὶ αἰξοσοέδον 6 τοἤοντα 7 ἐοἰΐ ψοι 7 απὶ, ἠαπιοίῳ, 
ἔδε ΜὮρορείαθ. ΤῊΪ8 ἱπιουρεοιατίοη 18 αἷβο δἀορίοα ὈΥ͂ 
Βοβοητ 16 ν, ΘΟ] υβηθσ, πὰ δοποείίσοη, Ψῆο τοΐθε 
(0 Ῥοβϑπι ὅριοι!. Ενδηρ. ᾧ δὅ90. αηὰ ΕἸ 6Υ᾽5 Π.15561- 
ἰἀιο Οἡ [ἢ18 ρῬ488ᾶρθ. Απᾶ, ᾿πᾶάθθά, {818 βεῆβα οὗ 
γὴν ἀρχὴν 18 ἐξα ι6ηΐ τη {π6- 680 (]Α951:. 8} τι ογβ. ἢ 
ον 96, 27. πολλὰ ἔχω “π. ὕὅ. λ. κι καὶ 1 ἢᾶνθ πδηΥ {πἰηρ8 

ΟΝ ΒΑρΠοὶ (ἔοϊοννεὰ Ὀγ Ἰγοάάτί ἀριε) ἰαΐςε5 {πὸ ὅτε καὶ λαλῶ ὑμῖν 
85 Ῥδιθηϊμειίοα!, πὰ )οἷπ8 πολλά ἔχω νυυνἱίτἰϊ [6 ργεοθάϊωρ, 1)οὴ»: 
ἀτιάρε ἴῃ8 ἰγαηδίδςρβ, “ ἜΧΟΥ, Ὀεσδυθθ 1 8πὶ 811}} ὀροακίηρ ἴο γόι; 
ἔ Ὠᾶνα ΤΏΔῊΥ [Ὠπρ8 ἴο δΔΥ δηὰ 7υρα σοῃοεσηΐηρ γου. Βιι (ἢ 8 
ἱῃτεγργεϊδίίοη 18, νν 1 ἢ γεάβοη, οὈ)θοιοά ἰό Ὀγ ΟδάρΌο}}, ΠΟ ο- 
δαττέβ (παῖ ἰΏΣΓΟ 15 ὯΟ ΤΩΘΆΠΙΏΡ ΟΣ ΠΟΠοτθπσα ἴῃ ἴ. ΕἾγΕΙ (58 γ8 Π6) 
ὙΕ ἢδνα ὯΟ ΒΉΒΥΨΕΙ ρσίνθη ἴο ἴΠ8 αυεβίϊοη ται ; ΦαΪγ, γα πδτὸ (Ὠΐησα, 
ἰηξγσαυοερά. 88 οδυιδὸ δηὰ οἴἶδοῖ, ὑνῃϊος δοίη δυΐζ 1}} Βιϊοὰ ἰο δβίδηα 
ἰορϑίῃεν ἴῃ {δαὶ γοϊδίίοη. Ηονν οουϊὰ [χἴ8 Θροακὶπρ ἴο ποτὰ Ὀα [6 
ει 6 ΟΥὨ 18 Πάν] πρὶ πίὰηγ (Ὠΐηρ8 ἴο πάρι σοποογηΐηρ ἴῃδτῃ δ᾽ Καὶ- 
ἨΘΕΙ, ἴ09, Τεπλα Κα (Πα (Π6 τννογὰϑ ννου]ὰ ἐδωϑ σοηϊαὶ ἢ Ὧ0 δρῖ ΓΕΡΙΥ͂ 
ἐσ 156 ἱπίογγοραιίοη οἵ τὴ ῬΠδεῖβ6 68. ᾿ 
Ἴ Αμοιπδῖίοιβ 88 Σϊ ἴὩΔῪ δϑειῶ, ἰΐ σαν, ρει αρθ, Ὀ6 (18 δοοοιηίοᾷ 

ἴον. Τὴν ἀρχὴν, ῬὈΓΟΡΟΙΙΥ ἀεηοίεβ αὐ ἐλε ἢγεῖ, δηὰ ἴπθὴ ᾽ξ πᾶν ἀ6- 
Πσῖο ἐπρτίπιϊΣ, οἰ ρῥοϊοίψ, σοὐἑαἰπίψ᾽; ΟΥ̓́ΔΞ τὴν ἀρχὴν, Ἐϑραςοῖδ Εν υντἢ 
ἃ. ποββέϊνο, δομβοίί θα δρηΐβεβ αὐ αἰξ (849 ἱπ Παγοάοῖ, οἰϊεὰ ὮΨ 
δϊορεησῃ, (0 υἱ]ἱιςἢ 1 δὰ ἘΠπαογχα. 6, 56. λέγοντες οὐδε ἐπαγγεῖλαι 
τὴν ἀρχὴν διὰ τὸ μὴ ἀξίαν εἶναι. ϑέε Ηετιηδη οὐ ὙΊΒοΓ. 718. ἀηα 
Ἑδολ5 οα Ῥαυϑαῃδ8), {Π|6ΓῈ ΤΩΘΥ ΘΑΆ ἢ Αγῖβα {6 βθῆβα οπιπὶπο, δηΐ 
ἴπεη οεγίαίπὶν. Βιιῖ δ9 [8 96Ώδ8 18 νυ ἱτησυϊ ΘᾺΥ ΔΛ ΠΟΥ ἔγότω ἰδὲ 
ΝΝὲν Τεβίαπίδηξ, ἱ δῃου]αά γγθξεν τόσάεγίηρ (45 λαλῶ τννσυ]α δβαϑῦλ ἴο 
τϑη}} 6} αὐ ἐδε ὑερὶπηϊηῷ (οὗ 1τἢ}8 ἀϊδβεουγεθ) : Οὗ, 88 υϑιηρά ἰηΐογ- 
Γαῖβ, οέἑαπιπηι. 80 ἰζ 18 αν θη Κη Ὀγ Ῥ εἰϑίεἰω, νγῆο σοϊη- 

Ῥᾶγ68 ΡΙαυί. σαρίϊν. 83, 4, 91. ΕΠΟ ἐἷς τἶϊδ!, αυ]9 Ἰρῖταν 116 οβῖ ὃ 
Ουσπὶ ἐμάμυπι αἰχὶ α ρ»τὶπεὶρμὶο (ἴ0ῖ. ΤῊΪ5, ἨΟύγαῦΘσ, ἸΏΔΥ͂ βϑοτὴ 
ΘΩΌΔΙΥ ἀεδίίτατ 6 οὐ ργόοῦ, ΟΥ̓ μᾶῖ ἐμογαλβεβ ἴμ αἰ Βι οΌ Ὺ ἴθ, τ8δς ἴῃ 
80 ΔηΟΙΏΔ)ΟΙΙβ 3. 2[}}6 86 δι. Ζοῃ 8, [ἰ 19 ἀἰβῆουϊς ἴο ἀεϊογιηίηθ νἶιδξ 
ϑδη86. ὮΡ ΤΟΥ δᾶνε ἱπίεπάθὰ, Ὑδίεν, αἷ8ο, ἰπίεγργεῖβ ἰξ ἐμάμηι οὗ 
δἰ αὐϊπιἐπὰ, ΟΥ̓ ΔΝ ΒΙΦΉ ἢ υὐάερδίδ 15. ἐν οΓ δῖ πα (Πδ {1ὴ}8 τῆ εδαβ 
᾿δὰ δοοάδέομ (6 ιδη ἢ ἐδ. ΑΑ4 ἴο 186 9'ρἰβοριίσῃ ργύγεμδ. (πα γΒ 
86) {ΠΕ ΓΕ 19. ΠΟ ΒΧΘΙΏ ΙΒ αὖ ἐξ 0 ὕ6 ἤοιιλὰ Ἔνθ ἴῃ ἴὰς βορῖ,, τυ Ὦεγεαβ 
μεσ ἐξ οὗ (88 δοῦβ βμάμπι. Τῆυ5 θη. 48, 18. Νείῖμεν 15 (ΐ8 
ἰγδηθροϑιτίο ἱποοηϑϑίθηξ ἢ (ἢ δἰγ16 οἵ 5:. Φοῆη. [ἔ πηπβὶ ὑδ 
Ὀδϑεγνόά, ἰοο, Ἰπδτ λαλῶ ἐποϊμάος λεχάληκά. Οσταράγε νοῦ. 42, ᾿- 

ΧΦ 
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ἴο 86 ν Οἴγοι!, 86 ἴο γεργοδοῖ γοιι ἴοσ, ἱ, 6. 7 σα), δ:ο. 
Οη ἔχω λαλεῖν 866 ἴπΠ6 ποία οὔ [μ|Κ6 7, 40. Περὶ ἰδ 
ἤογο ἴο Ὀ6 ἴδκϑῃ 1ἢ ἃ δαά Β6η86 ; 451ηὴ 60,14. ΕῸΓ 88 
6815 οομἑα ΒΔ την ἰΠϊηρβ οὗἩὨ (Π6 Ψ6νν8, 80 ΨΘΓδ 
{πότ ἔδνν {πίηρ8 (Παΐ αἰά οὶ τηϑσις γοργθῃθῃβίοη. 
ἼΠ18 86η86 ἰ8 οἶδαγ ἔγοπι κρίνειν, ψἢ ἢ 18 δά ἀφ ὃγῪ 
ΨΑΥ οὗ δχρ οδοη. ΕῸΓ 85 1 15. 1η6 ρᾶτί οἵδ πιᾶ- 
σἰδίγαίθ ποΐ οἡἱΪἱὺ το Ἰυᾶρε δηά ἀδίθγπηθ, θυΐ ἰο τγὸ- 
τὐλῳ δΔηα σγϑῦικο, 80 κρίνειν [ΔΥ Μ6]1] ἤν (ἢδὶ 8686 
6ΓΘ, 8ἃ8 ἴῃ Μαῖίί. 7,1 ἂς 2. Ἀοιμ. 2, 1.14, 24, ῬΤΠ6 

σοππδοίίοη οὗἉ ἴπ686 ψογά8 τ τἢ6 ΡΓΘοΘΙηρ 18 
νἈ Του 5 Υ ἀρίογτηηθα Ὀγ {Π6 σοιηπιοηϊδίογϑ, ἔῸΓ Ψ ΠΟΒ6 
ἀφίδι 8 1 τηυβί τϑίδγ (Π6 σθᾶᾶογ ἴο Κυΐποοὶ. Τῇῆθ 
τηοϑί ρύοθ406 ορ!πίοη 15 {Ππ οὗ δοῃοίς δηἀ Κυΐηοοϊῖ, 
ψ ΠΟ {πη {πὰς τἴὴ6 ψογὰβ ἀο ποῖ 80 πηιιοῦ ἀδηοῖθ 
ναί 651}}5 πιϊσἠέ βαγ, 1 ἢ6 σῆῇοβθ, 88 γαῖ ἢθ λαά 
Αἰγοδὰν πα ἴῃ νϑῦ. 21, 28, 24. 4. ἅ, “1 αν (γε) 
ΤΏΔΩΥ τὨϊηρ8 ἴο ΓΟρΡΙΌΔΟἢ γου ἴογ.᾽»ἢ 

26. ᾿Αλλ᾽ ὁ πέμψας με. Ηδτγὸ ἃραίη {Π6 ΘΧίΓο 6 Ὀγὸ- 
ΠΥ οὗὁὨ {Π6 βθηΐθηςσα ((Πποιιρῇ βυ 64 ἴο {Π6 ᾿Ἰπάϊρηά- 
(ἴοη ΟΥ̓ {{Π|6 ΒρθᾶΚ6υ) γθηάθγβ 11 ἀπο]: ἴο ἀδίογηγπο 
{Π6 σοηηθοίοη, Μ᾽ ἢ ]Οἢ σδπ ΟὨ]Ὺ θ6 ἄοηθ ὈΥ βυρρὶγ- 
ἴῃς βοῖηθ Ψψογβ. ΒεζΖα ψοιυ]Ἱά υπάογϑίδηά “ (Βυΐ γου 
ΨΜ1} ποῖ Ὀ6]16ν6) ψοέ ἀλλὰ, ἄο. [,. Βγυρ., Οτοίυϑ, 
Βοβοημ., ἀηάὰ ϑοάάτ!αρε, βιρρίγ, Βαϊ 1 (ςοπίοης 
ΤΥ 561 ψ ἢ τοι] α]ηρ' γου). ῬδγΔρ8, ΠΟ νῈΓ {Π6ΓΘ 
ΤΏΔΥ Ὀδ ὯΟ ΤΓοΐδγεησα ἴο ἐἠῤγεαΐοηίηρ, δηὰ {Π6 οἰαυδα 
ὃ πέμψας ἐστι ΤῊΔΥ ὃ6 οΙοβαὶυ ππιίοὰ 1} [ἢ 6 
Το] οὐνηρ κάγω, ὅτε. ᾿Αλλὰ πιδγ Ὦανθ (ῆ6 86η86 οὗ 
διέ (δε ἐϊαὲ α5 τὲ γιαν}); 8ἃ8 ἴῃ 16 ΘΧΔΟΙΪΥ 5:11 ΓὙ 
Ῥαβϑᾶρ οἵ 7, 28. ἀπ᾽ ἑμαυτοῦ οὐκ ἔληλυθα, ἀλλ᾽ ἐστιν 
ἀληθινὸς ὁ πέμψας με. 
,᾿ 926. Λέγω εἰς τὸν κόσμον, ἱ. 6. μηίο ἴῃ6 νοῦ. 8566 
ΘΟ ἰ υβηογβ οχίσοη. Ὅτι τὸν πατέρα α, ε., {πε γ 
Κηον τΠδ ἢδ ΒρᾶΚθ ιιηἴο (ἤδη οὗ ἐλα ἔμελεν (ἰ. 6. ἴῃ 
᾿θανθῃ), πδιηοὶν, αΟοά. Τῆο ἔλεγεν τηυβὲ ἤοσα θ6 ἰῃ- 
(αγργεῖθα ριθαπέ. ὅ66ε [6 ηοίβ οἡ 6,71, δῃὰ Ἵχδιῖηθ 
ΘΧΔΙΊΡΙ68 οὗ  ΠΌΥ δηα Κυρκο. [ἢ (οἀ. (βηΐ. 15 
δαάρα τὸν Θεὸν; αι! ἃ 50 ἰῃ ἐς ΜΆ. οὐ Μ85., το ΠῚ 
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ΜὨΙσΝ τη6 Ψυϊσαῖθ τνα8 ἔοσπιθά. Βαϊ {8 γοδάϊηρσ 
ΒΘΘΙΠ8 8 Πηδγρίηδ! ρίοββ, δηἋ, δ δυο, 1 15 ἰοὰιπὰ ἴῃ 
{Π6 τηᾶγρίη οὗ [ἢ6 (οά. (ἰδηΐ. 88, 
" 28. ὅταν ὑψώσητε τ. ἀ. τ. ἀ. ψὨδη γ6 514} ἢδνθ 
ΓΑΙΒ6α τη ὋΡ (παι ῖν Οἡ {{Π|6 0ΓΌ88). ΤΠ ΘΓΘ 18 8η 
Δ ΙΡΊΥ ἴῃ (Π6 ψογὰ ὑ. ἴτοπὶ νῇθησθ ἈΓΙ8685 Β50Π16 
ΟὈΒΟΙΓΙΥ. ΕῸΓ ὑψοῦν τηϑῪ Ὀοίΐι 8] ΉΠΥ [0 γαΐδο έο 
λοποιν,, (48 ἴπ6 Ψ6ν)ν}5 ἴοοκ 11,) ογ ἰο ογμοψ. Οη τΠ6 
ἕογοο οὗ τ1π6 νογὰ 866 {π6 ποῖβ ου 8, 14. 

28. τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, (ἐκεῖνος,) Πατηο]γ, 176 
Ψ]οπ] 1 ἢᾶνο 881, {86 ἢεδοίαά. ὅδε [ἢ6 ῃοῖϊα οἡ 
νΟΓ. 24. 

20, 80. .6805 πον δάάυσοβ {πΠ6 γεαδοῦ ΨὮΥ (ἢ6 
ῬΓοαϊςτοη σοηΐδὶ πο ἴῃ [Π6 ψογ 8 οὗ νϑγ. 28. ψ}]}}, [6 
{γυδῖί8, να 1185 {ὉΠ ΠΙπηθηῖ. μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν, ““ οὐ- 
ορογαΐες ιυϊέδ ηϊ6, αδοὶδίβ ηϊ6." (ϑἡ {18 ρἤγαβ6 866 
1ῃ6 ποία οη Μϑεοίϊί. 18, 90. δά Ζοδη 8, 9." 

20, Οὐκ ἀφῆκε, ἰι45 ηοΐ οἷν, ἀο68 ηοΐ ἰδᾶνα πηθ. Αἢ 
ΘΠ414ρ6 οὔ ἴδη86 {τϑααδηΐ ἢ δι. ὐοῆη. Ὅτι ἐγὼ τὰ 
ἀρεστὰ αὐτώ ποιῶ πάντοτε, ἴ Ὧ(ο τυὐὐαΐ 15 μίἰδαδὶηξ ἰο 
ἠΐηι, Δ} ἃ θβρθοῖδ! ν ἢ ταΐίδγθησθ ἴο ΠΊΥ πι 88: 0 Οἡ 
Θϑυῖἢ. 800 ποιεῖν τὸ ἔργον τοῦ πάτρος ἰῃ 4, δ4. 17, 4. 
᾽ εἴϑ. σοιῃρᾶγαεβ 5:11 Ὁ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢ8 1η ΕΠΡγαΐθϑ ἃρ. 
ϑίΟΡ. 46. οὐ γὰρ ἄλλα μὲν ἀρετὰ ποιεῖ τὰ ἀρεστὰ τῷ θεῷ, 
μιμέεται δ᾽ αὐτὸν ἐτέρα. ΡἈΪαΐ. Ρ. 418, Ε΄. λόγος οὐκ 
ἀρεστὸς ἐμοί" ἀιιὰ [82. ἀρεστὸν τώ δήμω. ῬδΠο. Τ΄ 2. 
Ρ. 660, 2. οἱ τό ἀρεστόν τῇ φύσει δρῶντες καὶ τὸ καλὸν, 
υἱοί εἶσι τοῦ θεοῦ. Ῥοτρῆνυγ. ἀθ Αβρϑβίίη. 1, 2δ. εἴπερ 
ἀρεστὸν θεοῖς φαίνεται τὸ θύειν. ; 

᾿. 80. ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς 
αὐτὸν, ““δοίουοά ἠΐπι ἐο δὲ ἐδθ Ῥεεδοίαἢ." ΓΒουρῈ, 
8ἃ58 10 βΒῃουϊα βϑοῃ, {ποῖγ δ! ἢ ννὰ8 θυ ψοαῖκ ; δηΐδ, 
ἐΠεγείογθ, ἱπουρἢ μοῖρ Ποαγίβ δὰ ὕθθῆ βίγοηρὶυ 
πηργ ϑ86 ἃ (ρογῃΔρ8 πποβί οὗ 4]} δγ (ἢ6 ἢδάνθη]νυ ἰθη)- 

ἘΞ Τά τηρο ἰ8 οὗ ορϊηΐοῃ {πδὶ ἴἢ6 βεῆϑα 18 οοιηρουηαεοὰ οἔὗἉ {πε ἴοϊ- 
Ἰυνίηρ μαγίβ : 1. ΤΣ: γ οὗἁἨ εββεῆςα υυνἱτἢ ἴῃ 6 Ἐδίπεγ. (90. 14, 10.}" 
4. Ουσπηυπίοη νὴ [6 5ρὶεῖ οὗ πα Εδίμοσ. 8. ΑὨ ἰηίθγῃαὶ βθῆ86 
οὗ ἴδε δι μεν ἔανοισ, 4. Τα δϑβοϊβίδηςα οὗ δηὰ ργεβεηῖ πεὶρ οὗ 
μὰ Ἐλίθεγ, Ὀγ ΜὨϊςοΝ 11 ἀρρεαγεὰ (παῖ “ελουαΐ, τοας αἱ ἠϊΐδ τίρλὲ λαπά. 

5. 16, }1. ᾿ 
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ΒΘΓ δπὰ Ποῖν σοπηροϑιιγο οὗ (Βειβῖ, υπτυῆφα. Ὦγ {16 
ταυηἰ8 Δηἀ 1η830}18 οὗἁ [118 ΘΏΘΠ1658) ; γοῦ {ἢθΓ6 Ψγ»88 
ΠΘ6Θα {Π8ἴ διιοἷ) 1ΠἸΡΓΘΒΒΙΟΩΒ βου ]ὰ Ὧ6 8 Γρερίπεηρά, 
φοἢ 1ῃ6 ν βάοιῃ οὗ (Οἢνῖϑὲ οἴἴδβοίθα ὈῪῚ ἐυγηηρ ἢ 8 
ἀϊβοοῦγβο Θβρθοῖ  ν ἰο ἰπ6π|, δηά δαάγοββδίηρ τἤδτη 
ἃ5 ΔΙγοδαγ οἵ ἴη6 πιθοῦ οἵἉ ἢ18 4156 ρ]68.. 

81, 82. ἐὰν ὑμεῖδ μείνητε ἐν τώ λόγῳ τώ ἐμ, “ 1 γο 

ον ΥΟιιγβοῖνθϑ σοηϑβίδῃϊ 1 ΓΘίΔΙΏΣη ΠΥ ἀθείγηδ 
ἴη γοιις Ὀγθαϑβίβ, δῃά ᾿τηιϑεηρ 10 ἴῃ γοῦν ἰνο 8. 80 
ΓΚ 8, 16. τὰν λόγον κατέχειν καὶ καρπαφορεῖν' ὃς δ]. 
τηρεῖν τὸν λόγο". δ᾽0ὸ 4190 (Θεβ ὅ0, ἐνδιατρίβετε τοῖς 
λεγομένοις. ΤΠδ ψογὰ ἐμμένειν ὈΓΟΡΘΙΙΥ 5]0Ὅ:868 ἰο 
σοὨ τ Π06 ἰῇ 8 ρίασο; Ὀμέ, το δρἢογ ον, ἰο ρογδο- 
νϑΓ6 ἰῇ ἃ ἀΘβίρῃ ΟΥ πηθᾶϑυσα. δὸ Τῃυοσγά. 8, Φ0. ἐν 
τῇ ἐξόδῳ ἐμμένειν, ἀηἃ οἴζαῃ αἰβθνν ῆθγθ. ἘΧΘαΌΘΏΙΥ 
ἴοο ἰΐ 15 υϑοά οὗὨ σοῃϑίδηου δηὰ ρδγϑδνογδῆοθ ἰ8 
]ΑΠΠσ οτάοσβ. (ϑε6 Αςίβ8 14, 22. ("4], 8,10.) [πῃ 
{π6 ΟἸαβ8ῖςαὶ ψυιίογθ 1 18 οἴζθη υδρα οἷ φδίάϊηρ ὈΥ 
8 σοῃίγδοῖ οἵ ἃρτγθοιηθηῖ, δὰ {0} ΠΠΠὴρ’ 4 ἰτεξδίγ. 
Ἔστέ 15 νυΐ ἴον ἔσεσθε, ἃ8 ἴῃ 1δὅ, 14. (Κιιίη.) 

88. Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, γοιι 8841} ΘΧρΡΘΓΙ ΘΕ ΓΆ 1 
βηάὰ [16 ἐσ ἢ οὗ τὴν ἀοςσέτγιηθ, δηά (ἢ αἰν! ΠΥ Οὗ ΩΥ 
οτὶρίη. (ΟΟΠΊΡΔΙΘ 28. 8δη4 7, 10. 

ϑ4. κα ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμας. Ἐν ἀλήθεια (8 
δῃείοης σοτημπηθηίδίοτβ, ΔΠ 6 ΠΊΔΩΥ ΤΩΟΘΘΙ ΟἾΘ68, ΟΧ- 
Ρἰαίη Ολνῖσέ ἡμπαϑοΐξ, νι οῖ, ἴῃ ἃ σογί8! 56 η86, ΠΙΑΥ͂ 
8 δαπιτίοα ; Ὀυΐζ 11 ΒΘριη8 τῇοεα σαί οηΑ] ἴο πηάετῦ- 
βίδηά, τ} Ἰηοβῦ γϑοθηΐς σοιηπλοηϊδίοῦβ, ““1ὴ6 (τ 
τε ρίοη," 1. 6. 6 (μνϊβδίδη. ᾿Ελευθεραῖσει ὑμᾶς, 
804}} Ἡδβογδίθ γου ἔσοπι Ὀοηάαρα ἴο δου! ἰμϑῖ9 δη4 (Π6 
ἀοπηϊπίοη οὗ νί66.᾽ Τὴ ψογαὰ ΡῬΥΟΡΘΕΥ͂Υ ββη ῆθα ἰοὸ 
τιαπμηιδξ, τα Κα ἔγθθ, 885 ορροβοά ἰο ἃ 5ϊδίβ οἴδίανογγ. 
10 18 οὐβογνθὰ ὈΥ [δρ6, δι βοσν!ἀδ ποῖ ϑροξι- 
ἐθηθοῦ8, Ὀπὲ σΟΌΡΟΪΒΟΓΥ, 18 ἃ βΈΠΟΣΑΙ ϑυτηθοὶ ἡ πρϑ 
66 οι. θ0, 17. 17, 20. ἃ Ρεῖ. 11,19. ΟΥ̓. 15 [δ ρ6 
ἀεῖ4:}15 (6 σοπηροηθης μαᾶτίβ, ἃπά. οὔβογνθβ (δαὶ οὗ 
(η8. τσ ἢ ὄνθ 6 ᾿οδίμδη Ρἢ]οβοροῖβ ἤδὰ ἃ 
᾿πρ86. [ὦ {Ππ5[γδιίοη οὗἁὨ (Πϊ9, ΠΊΔΔΥ Ῥ8358 68 86 

οἰἰος υγ ΕἸδηον,  εἰβίβίη, δηά [αῶρθ. ἜπΠυ5 Οἷς. 
Ῥαγδάοχ. ὅ. ὅτι μόνος ὁ σοφὸς ἐλεύθερος, καὶ πᾶς ἄφρων 
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δοῦλος, αι βαρ επέθπη ο8β6 ᾿ἰδογύτα “ἐξ ὁπιῆθηι 
δια βογνα. Ατγίδη Ερίοϊ. 4, 7. Ρ. 402. εἰς 
ἐμὲ οὐδεὶς ἐξουσίαν ἔχειν' ἠλευθέρωμα: ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, 
ἔγνωκα αὐτοῦ τὰς ἐντολὰς, οὐκέτι οὐδεὶς δουλαγωγῆσαί 
με δύναται. ῬΥΓΠΕΑΡΌΓΑΒ ἐς ϑίου. Οὐδεὶς ἐλεύθερος 
ἑαυτοῦ μὴ τῶν. 866 ΡΙ]υίΐάγοῦ ἢ, 7992. ο. ΡὮ!]. 
7υ4. 9, 44. Ὠῖοσ. 1Δοτγὲ. 7) 89. ΡΙαίο Ῥηβα. τών 
ταῖς αἰσχραῖς ἐπιθυμίαις ἐπιχειρέοντων ἐλεύθερον μή- 
δενα Μη μα τῶν γὰρ τοὺς τῇ τυχῃ δούλους κεκτημένων 
πολὺ βαρύτερον οὗτοι δεσπόταις τοῖς καταναγκάφουσι 
ταῦτα, δουλεύουσιν. 1 δαἰά Μαχ. Ἴγτ. 1). 12, ὅδ. 

τούτου τοῦ νόμου (ἰ. 6: τοῦ θείου,) ἔργον ἐλευθερία καὶ 
ἀρετὴ καὶ βίος ἄλυπὸς. ἤοηι. 8, 21. εἰς τὴν ἐλευθε- 
ρίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Ατίεοιηἀά. 4,80. 
Ρ. 108. οὐδὲν γὰρ ἐλευθεριώτερον ὑγιοῦς γνωώμοης οὐδὲ 
βασιλικώτερον ὑπολαμβάνομεν εἶναι. 

89. ἀπεκρίθησαν, ΔηϑνοΓαά, 1. δ. τ ρ 164, οδ]εςοίοά, 
Ἐν 1ἴ 14 ἢοΐύ [ἢ6 οἱ πεκιστευκότες, οὗ ν Ποῖ Ψψ6 σϑδά 
1η νοσ. 90 ὅς 81, ψῆο ὅτ ἤσγα τηδαπί, θὰΐ ϑοῦγε οὐ (᾿δ 
ΡΓ πεῖρα] ρΡογϑοϑ ργαβοηΐ, Ρἤαγ 5668, 0. ργο Δ ὈΥ,"} 
αν (δἰ Ἰθάϊοιβ οὐ τπ6 βίγοηρ οῇδοί οὔ .}651}8᾽8 
Μοτβ, ἸΏ ΟΥ̓ΔΟΣ ἰο ἀϊτηϊϑ ἰῃαῖ οἴἴδοί, δηὰ ἀγὰν 
σϑήϑεγα οἡ ἢϊπ|, ἰηοΓργείσα οἵ ἰεροταὶ Πθθγυ ν᾿ ἢδὲ 
Π6 8408 οὗ βρι γι] ἔγαθάοπι. 
88. Σπερμα ᾿Αβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδεν! δεδουλεύκαμεν πα΄- 

κοτε, ““ 76 ὅἃγὰ ἴπ ροβίθγι υ οὗ Αρτγαῇδιῃ, ποῖ οἵ 18}. 
ταδὶ] δηά Βοπάδρο." δίησα, πονανογ, ἐπὸ Ησαυ μαά 
ποῦ οἷν Ὀ6επ Ὀτουρδξ πάθον ἴἢ6 γόκα οὗ 1π6 ἔσγρα 
εἰδης δὰ (μς Βαρυγ]οη8η8, Ὀκΐ Ἔνϑη δὲ ἐπὲ [116 {ἢ 686 
γγοΐὰ5 ψΟΤΘ Βρόκθη, ἰἰνϑὶ πὶ βυθ]θοι ἰοῦ ἰο [8 
Ἀοιῆδη8.;} ΠΙΊΆΠΥ ἀποιθῶϊ ᾿πίογργείουβ [ΔΚ6 1 (Ὸὺς 
σιαιίοα ἰδὲ {πΠ6 ΡΠ ΔΓΙΒ6 658 ἢδα Ῥσοοθθαθδα [Ἃ0 80} ἃ 
ἄάδρτεα οἵ πρυάθησα ἴῃ [Π6 πεαΐῖ οὗἁὨ ἀἰϊδριιϊ δέῃ, 48 
ἰοὸ ἀθὴν σψῆδὶ 88 ΠΔΉΠΘΒΟΥ πα Ὁ Θη 80} ἴτας. 
66 Εϑάγ. 0, 7. Νεῆ. 9,, 86. .08. Απΐ, 14, 8. τὴν ἔλευ- 
θερίαν ἀποβάλλομεν, καὶ ὑπηκόοι Ῥωμαίων κατέστηῤιεν. 
δίποθ, ἤονθνογ, {18 β6θεηβ {16 ργοῦαῦα, οἰ θτη 

- ΤῊυϑ Μαγκίαπα γεηήθβ σοπὶθ Ὁ εἶθ ὕες; διὰ οὔβεγνεν ἐμαΐ ἰῃ 
ΟἿΣ Ἐνδηρεῖθῖ (ἢ6 56 166 18 ΔοΙΠΕ[ π|68 τηογὸ 0 θς τεραγά θὰ (ἤδη (πε 
φούδιγισίοῃ. "- , πον 
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τηδιπίδιη ὑπαὶ {ΠΟΥ ποδηΐς {Π6 Πάγβῆογ Κιπὰ οὗ δβι}}- 
͵δείίοη, βοῇ 88. {παῖ οὗ 5ανθβ, ψῇο ἢδνθ πο οἰ] 
Τρἢ 5, δΔῃ ἃ ΔΓ 8014 ἰο 5θγνι]ε ἰδουγ. ὅδ66 [ἢ6 δυιῖδοῦς 
οἰϊοα ὈΥ [ῖρ6, ψίιο οὔϑογνοθ πὶ ἴῃ Εργριε (6 
Ἡδοῦτγονβ δά (Ποῖγ γυάρε8 δηὰ δγθιγαΐογβ, ἀσνοὶσ 1ἢ ἃ 
Τορίου βϑαραγαίθ ἔγοιῃ ἴπ6 Ἐργρίίδηβ, δῃὰ βη)ογϑά 
{Π6ῚΓ ΟὟ Ροββϑϑββϑίοῃϑβ. (866 Εχοάΐ. 8, 22. 9, 96. 10. 
48.) ΤΟΥ ψόγὸ πα υἱρεα νη στεδίογ ΘΓ ὑπ γ 
ὉΠ 6 ΒΑ Υ]ΟΠ 8Ώ8, 81η66, ΔΓ Πα ἀσείγυσίίοη Οὔ116 ΠΕ Υ͂ 
οἵ Ψογυβαίοιη, ΝυσῃδάποΖΖαι μοί ΟΪΥ γᾶν (δάδ- 
[ἰδὲ ᾽ν Οαπδδῃ ἴο {Π|| σα '.168 οὗ [ῃ6 968, θὰ ὄνθ. 
τι Βαργ]οηΐα ᾿πἀυϊροά ἔποπα ψ τ βεραγδαίθ ρἰδοθβ οἱ 

᾿ χρβίἀθησθ, 8ηα ρογηλ θα Πρ ἴο ἢᾶνα ρΟνΘΓΏΟΓΒ οὗ 
τ(Ὠοῖγ ον (Ε8αγ. 8, 14, 20); 1ηβουλις]ὶ (δὲ ΤΏ Υ 1ἢ- 
ογθαβθα ἐπ οὶγ θα! ἢ 80 88 ἴο ὃ6 80 6 ἴο Ἔχϑγοΐβα {με ὲγ 
ΘΓ Υ ἰπ τορι] ἀὴρ {Π6 ἰΘπηρ]6. Βιυῖ, βιιγοὶγ, 'ἱπ 
Ἐργυρι {ποὶγ βογνιίἀθ ν᾽ 88, ἴο 880 {Π6 ἰ6δϑ8ῖ, παγϑῇ ; ΠΟΥ 
ἀοδ8 1 8βαθῖ ἴο ᾶνο Ὀδθη πιμοὴ Ὀοιογο 1η Βαθυ]οηῖα. 
ΤῊ βἰζαδίοη οὗ {Π6 9618 ὑπάϑγ (ἢ6 Βουηδη ΘΠΊρΡΙΓΘ 
ννᾶ8, ἱπάορά, ἴδγ ἀἰόγ (οἰθγαῦϊα τ8πη 1 δὰ θα6θῃ 
πηάον (ἢ6 Εργρίδη οΥ ΤῊΣ τύ ω ΤΠοΥ Πδά (Ποὶς 
ον Κίηρϑ οἵ [Π6 ΤἈΠΉΪγ οὗἩ Ἠδγοά, δηά βθη]ογϑα ποῖ 
ΟΠΪΥ τοϊρίουβ ας ὄνθὴ ρο 164] Πἰυογῖγ. (866. (Π6 
ποίθβ οἵ Μαῖίϊ. 17, 24. ὃς 27. 15, 20 ὅς 66.); δηά, 
βίησθ {πὸ ϑβ8υδ᾽]εος οἵ {Ποῦ ψογαβ 18 (6 Γβοοόνοσυ οὗ 
{ποεῖν ΠΟΘγίν δἱ ἐλαέ ἴπι|6, 1 [Πογθίογε 88θηΐ ἴοὸ [ἢοβα 
πη ογρσοίογβ Ψη0 πηδϊηΐαϊη (Παΐ ΤΠ Βροκα οὗ ἐλεηι- 
δοίυε5 οὨἶγ, δπὰ οὗ ἐλεῖγ' οιρη α56. (Καϊη.) 

᾿ς 84, 85. .68115 ΠΟΥ ῥτοσΘΘα8 ἴο Βῆ0Υ7 {πὶ ἢ6 4068 
ποΐ Ποϊά ουὲ ἴο {π6πὶ ροἐέέοσαΐ, Ὀὰξ πιογαΐ δηά ἰηΐϊοτ- 
ηΔ8] Πἰθογίγ, ἔγθθάομ ἔγοπι {Π6 βογνια δ ἴο δὲη, ψ Ὠ]οἢ 
18. Π6γα γορυθβθηΐβα 8ἃ8 ἃ ἰγγαηί. ((ὑοιῆραγο οηι. Ό, 
17.). Απ ᾿πᾶρο ποῖ ἀηκηονῃ ἴο {ἰπ6 (ὐδηί| 6 ῬΏ1]ο- 
Βορῇο 8, ἔγοπὶ ΟΠπὶ ΠΊΔΠΥ ῬΆ588ρ668 ΓΘ πος ΌΥ 
Ε]βηογ, ΝΥ εἰβίθιη, [π|ρ6, δηα Οὐδίακ. οἡ Αηΐ. ρΡ. 88. 
δηά Βαγίῃ. Δαν. 1,.ὄ 10, 20. (Κιυϊη.) 8466 ἐπα ὄὀχαπῦι- 
ΡΪ68 εἰϊεὰ ἴῃ 6 ποΐθ οῃ νϑγ. 8... 

85. ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα, {Π6 
βίανα ἀοθβ ποῖ ρεγρϑίμδν ἄνγ6}} ἰῃ 16 88π|6 ΓΔ} 1}γ. 
Τι παιιϑὲ ΡῈ οὐυρβεγνθα {πὶ «6811 θιῆρ]ονβ ἃ ψσοπογαΐ 
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δοπέϊποηξ, ἈΠ Βρϑᾶκβ οὗ νῇῆδί 18 υϑ018] ἴῃ σομηη θη 
1: ᾳ ἅ. ““δ΄ῇαᾳιναβ Ὦανα 0 οἶδίπι ἴο Γοπγλη πη {ἢ 6 
5Β8Π16 [ΔΠῚΪΥ ; δὰξ τᾶν, δ {Π6 ρίθαϑιισγα οὗ {Π6ὶγ 
ΟΥΠΘΣ, ὃ6 5οἰά ἰηΐο δῃοίΐμοσ, Εδὰὺ οἰπογν 88 1511 ἢ 
16 ὅοῃ, ψψο σαπηοί [)6 δἰδπδίβα ἴγοπὶ {π6 ἔδιηγν. 
716 αρρίϊσαέξοη (1ἸΠ νὮ] ἢ βοιῃθίῃιηρ, τηυβὲ θ6 δι1}0- 
ΡΙΙοα ἔτοπι νοῦ. 84.) 18 118: ““Ὑ8 [να ἴῃ 81η ; [ἢθγο- 
ἴογθ γ6 8.6 {Π1 βίανϑ οἵ βίῃ, δπὰ αν πθοὰ οἵ {Π6 
τοϑίοσαίοη ἰοὸ [ἰθογίν, ψῃϊοἢ 1 δῃὲ Ὀοΐἢ δϊα δηᾶ 
Πρ ἴο Αἴογα γου. ΥὟα δἂγὸ ποῖ σῃη]άγθη, θυ 5ανεβ 

. 1η {86 ἔδι!!γ οὗ αοὐ. Ὅηα 5'ανα παίἢ ποί {6 τρῇς 
οἵ τειηδιηίηρ ρεγροίιδ! ν᾽ 1 ἃ ἔδηιϊγ. Ηβδ ἰ5 ἰη {Π|6 
ΡοΟν ΕΓ, 8πα δί (Π6 αἀἴβροβϑαὶ οἵ [18 πιδϑδίϑν, ψγῇο ΤηΔΥ, 
Ὑ Π6Π ἴδ ρὈ684565, 5611} ἢ]π| (0 ΔηοίΠ τ, ΟΓ Ἔδχρϑὶ ἢ]1πὶ 
ἤτοι [18 ἤουβθ. 80 γὙ6, ἐπουρῇ γε ῥγοίεββ τΠδὺ ν6 
δοκηονίεάρα δὰ ψογβῃρ (οὐ, γεῖ 5ίηοθ γε ἀο ἴΐ 
δογυϊίοἶν, Δηὰ ΜΠ ἃ Βογαριυϊ]ουβ οὔβογνδηςσα οὗ σϑγα- 
ΤΩΟΉΪ68, ἀπά ν1}} ποῖ Ὀοΐονα ἢ {Π6 δοη οἵ Οοά, γ6 
Ψ1] θα σαί οι." Ο {6 σοπίγαγυ, {Π6 βοη8 οἵ Οοάή, 
ΨΟΣὮΥ οὗ {Πδἰ παηη6, ψ1}} θ6 ἐγοαϊθα 88 βιιςῆ, ψΨ}}} ποῖ 
06 ΘΧΡΘΕ]]6α, θὰΣ ἤᾶνα ὨΔΡΡΙΠ 658 σοηΐεγγοα οἡ ἴπ πὶ. 
Ευγίηογ τη (818, [Π6 σοι ρ ΤΊ 80 πλιιϑὲ ποί δ 
οχίθηἠοά. (ΝΥ εἴ8. Βοβθηπι. δῃὰ Κυ!η.) 

960, 87. ἐὰν οὖν ὃ υἱὸς ἐλευθερώσε ---- ἔσεσθε, Ὀυϊ τ 
[Π6 ϑοη οὗ (ὐσοά, παπηοῖὶν (ὨΠγιβί, θογαῖθ γοῦ, γα ν}]} 
με ἴγθο ᾿πάδθϑά. δὅο (ἱο. ἴῃ Ῥιίβοηδῃι. 16. 1,6ρ6 (ἰβαγιβ 
7υβ{|581π)|ὰἃ δίηᾳαθ ορ(ϊπηᾶ ΡΟρΡῸΪ ΠΡ οσὶ ρἰδηὸ δ νϑγὲ 
ογδῃϊ ΠΡΟ σ]. ΓΠΘ ρῥϑββαρθ ἬΝ 6 118 ρῬΡΑΓαρἢγαβϑα, 
“.Θ0Π8 σ'ΘΠΘΓΑΪ ΜΥ]βὴ το Ὀ6 [ἢ6 ΟἸΪΥ ΠΟΙΓΒ ; ὈμπΓ 80 
δτοαΐ 15 ΠΥ ἴον ἰοναγάβ γου, ἰπαῦ 1 ψ]ϑῇ γοὰ ἴο 
ΘΏ]ΟΥ ἴἢ6 Πογίαρο ϑαυδὶν ἢ τγβ6 1. Υὔὐοὺ ν}}} 
Ὦδανο σοηΐξεγσθά οἡ γοῖι (ἢ 6 ΠΟΡ]Θβὲ ἤἴροπγ," δηα 6 

Ἔ ΟΠ γϑῖ πηϑκε8 1.8 ἔγεα, ΌῪ ψν Βγαν ]η ρ᾽ 118 ἔΣΌτΩ νῖοθ, δηὰ σδυβίῃ 
19 ἴο ψνΟΓΒὨρ αοἥ, δηὰ βϑἴυαγ ἴο ἀρρζονα οὐγβεῖνεβ ἴο Ὠΐτ ὈΥ ἃ νο- 
ἸυΠΙΆΓΣΥ δα δροπίδηεουβϑ οὐεάΐεποαθ. Τ 8 μα Ἵβδοῖβ ΌΥ ἢΐ8 ἀοοίγϊηα 
(866 νεσ. 82), ἤδη δπηδγασθὰ δηὰ οὐδεσνεὰ. Ης, τπεγεΐογθ, {παῖ 18 
τηυ8 ἔτεθαὰ ὈΥ ἴῃς ϑοη οὗ ἀοὰ ͵8 ἴγῸ}} ἔγεα, δῃἐ θη] ου8 ἴῃς ΓΕ] Ἰοἰγν οὗ 
ἴῃς σὨΠ]Πάγοη οἵ αοή. (οβεηπμ.) ὅϑοπιθ Ἴοοτητηοηίαϊζογβ τὨΐηΚ [ἢ ΓΘ 
5 8 8Δ]]υδίοη ἴο ἃ ουϑίοιη οὗὨ οεγίδίη (γθοίδη στ ρυ] ς8, ἴῃ ΠΙΟἢ 
ἴΠ6 ϑοὴ δηὰ δεοὶν νγ88 ρεγτηϊτ[εἀ ἰο δάορί ὈγοίΠοτβ, δα σομπηπηιῃϊοδία 
ἴο (πεπὶ ἴῃ6 δαπηθ γὶρῇῃς5 νυίος δα Ὠἰΐπιδεὶ επ)ογεά, (Καΐῃ.) [ὲ 

Φ 
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ἀε!νετοὰ ἕΐοσα {πθ Ὀοπάάρε οὗ αν] ρϑβ810185, δηά 
(ναί, γόα ἀο ποΐ γοῖ υππὐοτγβίδηά,) ἔγοτῃ (Π6 γοκε οὗ 
σΟΓΟΠΊΟΏ168. (ὈἸρΡαΙΟ Εσπι. 8, 2. 8, 1δ. 8, 17. 
8, 42]. Ἕ(4]. 4, ὅ. 4,6. 4, 7. 4, 292. δὅ,1. (Υεῖ5.) 

87. ϑητεῖτε με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὃ ἐμὸς οὐ χωρεῖ 
ἐν ὑμῖν, Ὀδοδιδ6 ΤΥ ἀοοίτη6 ἀ068 ποῖ ρεπείγαϊα ἱπίο 
γοὺυῦ τοράβ, ὙΠαγε ἢᾶ5 θδθ βοπιῈ ἀϊῆδγθησθ οὗ 
ΟρΡ᾿πΐοη οὔ {Π6 86η86 οἵ χωρεῖ, ΜἼὭϊοἰϊ βοπΘ δηοϊθηξ 
ςοτηπηθηίδίοῦθ, δηὰ {ῃ6 ϑγγίας 7 ΒΒ δίου, 88 αἷϑῦ 
με ῦγ, 1,6 ΟἸογο, δηά οἰμογβ, ᾿Ἰητογργοί “ ποη σ801- 
(Γ 8 νοδ!8.᾽ Βυΐ (45 [,διίηρε οὔβεῖνεϑ,) [Π6 ΓΘ 18 πῦ 
οσσαβίοῃ ἔον {{||8 πδγε ἀνραϊίαρσο; 5'ῃςσθ {676 8ΓΒ 
οἰϑὺ πηοάθβ οὗ ᾿ς εγργούδ ἸΟΏ ΠΊΟΓΘ ρτΤΘΟ8} 16 ἴο τῃ 6 
ΒΘ η108 οὗ [Π6 Ιαηρτιιαρβο. ὍΤῆι8 ΕΓ γτηῖ 5, Οτγίροϑη, 
ΒεζΖβ, ϑ'ο ἢ! θυβηογ, δηὰ οἴδογβ, οχρ δίῃ “ [88 ρίαςθ." 
Βυΐξ {119 566 Π|8 ΒΟδγΟ ον δἰσηϊοαπέ σπθουρῃ. Ηεα- 
τηϑῃ, Εἰβηοσ, δηάὰ Κυρᾷκο, ᾿πίϑγργοὶ ““ππβκοβ 0 ὕτο- 
ΠΟΙΘΏΟΥ, ΟΣ ποθ α86. Βυΐ (48 Κυϊποεοὶ τοιιδγκϑ5,) 
[Π18 βίη βοαίοῦ οὗ χωρεῖν, Ο] ον α ὉΥ ἐν, οδπποῖ Ὀ6 

υοά, 'ἘΠο βαΐδεϊ ποθ αὗ ̓ πἰογργοίδε οη βθδπη8 ἴ6 
δα (ηδΐ οὗ Νοπῆθβ, τοί, Ὠὲ Πισα, (απιογαγίυϑ, 
Τλρα, βοβθημ. δηὰ Καυληοεῖϊ, “ ἀσεβ ποῖ ρϑηοίγδίο 
Ἰηΐο γουὺγ τη." Ἐν 15 ἤθγε ραΐϊ ἔογ εἰν, ἃ8 ρογρεί(" 
Δ}}ῈΚ αἴ σ νϑῦῦβ οὗ πιοοῃ. Χωρεῖν ΡΓΟΡΘΕΙ͂Υ 5:5} ῆ68 
ἔο ξο, Ὀχι 11 Πα5 οἴϊξδη ππηϊτεὰ ἘΠ6 56 η86 οἵ ΒΟΙΠ6 ργγθὲ 
ῬΟΒΙ ΟΠ, 89 ἔο ρῸ (ξογιυαγά,} ἐο μὸ (οὐυ67.) ἔο σο ΙΝΤΟ. 
850 Μαίίῃ. 1δ, 17. εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ. (ὈσσθΘΙε5. 
δηὰ ἴϑρα μρπὲέθ (ῃς βρη ησδιοΩ8 μοηοέγαζο ἴη:0 
δηὰ μη μγοργέδα ἰη. ἢ, ἤοψονου, θη ἀ8 ἕο σου: 
ἔμδφ οὔγ ποίίοῃ οὗ (Π6 τηϑίδρποσ, ἢ οὶ 15 ἘΠπὰ8 ἩΘΘΕΥ 
ΘΟΧΡΓΘαδΘα ὮΡ Νοπηὰϑ: (δ γὰρ ὀρὸς κότε μόθος ἐφ 
ὑκετέρην ὡρένα δύνει... 

88. ἴῃ ογάδν [0 δπίϊοῖραίθ {Πϑὶγ οδ)]θοϊίοη ἰο {ἢ6 
ἘΧΡΓΘΕΒΙΘΗ ὁ λόγος ὃ ἐμὸς, πιῷ ἰυοτγά, διὰ πα] ἴο 

δεθ 8, δονενεῖ, ΠΠ{{16 ργόθδὉ]6 ἰμαῖ δυο ἢ ἃ ουρίοιν, οὐζαϊηλορ; ΟΕ 
ἴῃ ἃ πιαϊΐ ρατὶ οὗ ἃ ψογεὶφη δηὰ αἰξίαπέ τορίοῃ, βδῃῃουϊά Ὀ6 8ὺ ννεὶΐ 
Κησννῃ, ἴῃ Ζυἀε58 88 ἴο ΒΕΡΡΙγν ᾿παίτον ἔοσ ἔδυ αν δ] μϑίοι. 

Ἐ Ἑυϊδντηίυς ἴυ8 ρϑιαρμῆγαβεβ : Ὁ λόγος μου, ὁ διδασκαλακὸς, 
ὑψηλὸς ὧν, οὗ χωρεῖ ἐν ὑμῖν, τοῖς. ἔχουσι νοῦμ ἐστεγῳμένον ὑπὸ 
φαυλύτητοε. : " ἐόντι ' 



58. ΖΟΗΝ) ΟΗᾺΑΡ. ΥἹΗ͂: 915. 

φῇβυν εὐὖν ἷ8 ἀοοίγίηθ φου]ὰ Ὡοξ ἤπα 18 ὙΔΥ ἑηίοὶ 
μοὶς ἢφαγῖϑ, 9681::5 8(ἼΣΠ9 ὑπαῖ 6 ἀο νοῦ ο ἰπρα ἃ 

. ἀοοίππα ψῃϊοῆ ομρῆέ ποΐ ἰο θ6 τε)θεϊβά, 88 δοὶηρ' 
ἀογίνοα ἔτουν Η18 Εδίμοῦ δά {Ποῦ ἀοά. Ὁράω ἢὮδ8. 
ποί ΟἿΪΥ (86 Ῥἢγδβίοδὶ 5686, 0 566, Ὀὰᾳϊ [86 τοοσζαὶ 
86Ώ86, ἴο δε6 γποηέαίέψ, ἴὸ ροΐοοῖνθ, υπαἀοιβίδηα, Καον, 
Δα ᾿ΘΆΓΗ ; 85 ἴῃ διγ. 81, 1]. 44,15. 799ἢη 8, 11, δηά 
ϑῷ. Νοσ 15 1 πυϑυ8] ἴον νοι 8 οὐ 56186 ἴο ὃδ6 Ἰηΐοτ- 
φὨδησρα ἴῃ βρπιβοδίίοη, ὈῪ ἃ ϑογτί οὗ εϑίδοςγθείβ. 
ΒΟΥ 4}} ἰηάθοϑα ων ἃ εορῃαῖθ βθῆ86, θθοδυβθ. (ὮσΥ 
ΠΩΡΙΥ ἃ σἴθηθΓΆ) 1468 οὗ ρόγοεμέϊοη. Κυΐηοοὶ ἰηΐατ- 
Ρτεῖβ θα», ἔθραγη. ΜϑῃΥ Μϑϑ. [Ὁ ἑωράκατε, Ὦδνθ 
ἠκούσατε, ΜὨϊοΝ ταδάϊηρ ἢ88 Ὀφθη ἐο ονοὰ ὈγῪ 
Οὐὔροθη, Ογτ!, {ὰς Ετῃίορῖς, (ορέϊα, Οαοιδῖς, δά 
ἰαίοσ δυγίας Ψεγϑίοηϑ, 8η4 15 Δάορίεα ὃγΥ ΟδρὨ6}}, 
δΔη4 Βρ. Ροᾶγοθ. [{15, ον ον γ, ἃ Πηδη1δϑι ρ]058. 

88. καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε ---- ποιεῖτε. ““Α.8 γοι 
Δηα 1 8δ.θ ἀἰββι πη, 80 8Γ6 ΠΥ ΒΔΙΒοΥ δη νουῦ 
Καΐῆθγ. ὙΥοὺγ που ρἢῖ8 ἀπά δοίϊοη8 Ἐ 8χα τπῃοάο]]οεά 
δίϊον 8088 οὗ γοὺνγ ΕΔΕΠΘΓ, {86 ψγίπος οὐ ἀδπιοηα. 
Ηρσηςς, ἰἴ 15 ἢο ψοπάες (Πδὲ γοιι μου] σϑὐθοῖ ΤΩ 
ἀοοίσγίῃρ, δηα βίαν ἴο ἀαβίγσου τη8. (Κυϊα.) ὙὍΤΗΘ 
δοσοαῃί «086 Ρ0ῃι.5 ρσῖνθβ οἵ [ἢ6. ψιοκθάηθβθ οὗ {Π6 
ψον8 δρουΐϊ 118 πῇς, Δουπαάδηιν νι βμαϊσδίο8 (ἢ 18 
δαβϑογίοη οἵ οὔὖξ [νοτὰ ἴγου] Δ Δρροᾶγδηςα οὗ υπάμα. 
βανϑγιγ, 866 Ζοβερὴ, Β6]]. {υα. ὅ, 10. (Ποῤδάτπιαρε.) 

90---40.. δίποθ 688 δα ποῖ Θχργθβεῖν δαὶ εὐλαΐ 
Καΐῃϑνγ μο ποδηΐ, [ἢ 658 Ῥϑνεζβε ρϑύβοῦϑ ργρίθηά ἤοὲ 
ἴο αηάἀοεβίδηα ἢ18 πηδδηϊηρ,, δηα, 1 ΟΥΔΘῚ ἴο ΡΔΓΕΥ͂ 
{Π6 βΒΔΓοάβηι, ρου ρίογΙΪ γα] ΐη, “ ΑΡσϑἤῆδπι 18 δίοβε 
φιν Εδίμπογ." Τὸ ψἤῖ 8 6888 τ ρ 169, “ 1 γα ψοτα 

Ὧδ6 ἔταρ σὨ] τε οὗ Αθγαθδπ), γα σόουὰ ἀὁ {πὸ 
, ψοτκ8 οὗ ΑΡγδθδπ)." ΒῪ οὐέξάγοι ᾷ ἃτ6 ἤθε ἔα 

ππαἀοτρίδηᾷ ΟΠ] ἄγθη ἐπιρπαίεαξίῳ, χῖνο Ὀθᾶς 8, Β: ΟΠ 
ΓΟΒΘΙΏὈΪΔΠσΘ6 ἴἰο (61 ΕδΙΠΟΣ, δπα βῆον ὑΠθηλβοῖνεβ ἰο 

Ἔ “«Ἡξρχρ ουκἍ [ωοτὰ ὃδε 45) οϑρεςία! γείσζοηοα ἴθ (Πποΐξ πχυχάαγοι ἀ6- 
δ'θη8. Αμπὰ 88 (ἢ φἰβοὶῃ!]ασίτῃ οὗ (Ποῖ 'ψοσϊ (ο ἰἢοϑε οὗ ΑὈΓΑΒΘΏΣ 
Ῥοίαϊοβ τῃρὶν οἰαΐ ἴο 6 ὍὉΠ6 ΟΠ ]άγρη οὗ ΑὈγδδη, δὰ ἴδε οἰτηΐδαι γα 
οὗ (Ὀεὶγ" Ψοτκ ἴο (ποδοοἔ ἴμ6 Πανὶ] ἀθο]αξο9. ἔϊοζη ἰὼ θα ἐδθ οβ ἀγὸς 
οἔϊιε Ὠς}}," (Εὐυμγιρυ5.) : ΩΣ ΣΟΥ. 

ν Ω 
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6 ῬΘΟυ ] αγὶν 8: δηὰ ἱπ 8 πιογαὶ 86Π56, ἰῇοβα ΨῈΟ 
ἔΌ]]ονν {πΠ6 ἀχαπιρίὶθ οὐ {πεῖς Εδίμογ. (Καὶη.) ΤῊ 18 
᾿τηΔρ6 ἰ5Β ποῖ υπίγοαισηῃς οἰἴπογ ἴῃ {Π6. (]δϑϑίςαὶ, οὗ 
Βα ϊηΐο81] τυυίίογσβ. Ῥῇἰδίθιῃ οἱΐθα {π6 [ὉΠ ον πρ' 
Θχδιηρίθβ. ὅθηθο. Ερ. 44. Ομὔγληθ8 Πὶ τηϑ]ογο8 ἰυϊ 
βιιηΐ, 81 [6 1115 ἀϊρπαπὶ ργαββογ8. Ατίβει 4. 2, Ρ. 160. 
Τάρ8η. Οἵγ. τ. 867. ΒβΒ. Ἐζαοῆ. 16, 8. δυβάηη. δδ. 
ϑομοηιοίῃ, ΕΗ. 46. ““ΤΡΊΠΟΥ 40 τὴν ψ1]}, {Π6Υ̓ ΓΘ ΠΙΥ͂ 
ΒΟΏ8Β ; 1 ποῖ, [ ἀϊδονψη ἐμ6πὶ. Κιάάιιϑοδιη, ἢ. 86. ου 
Πουῖ. 14, 2. ““Α.8 ἰοῃρ' ἃ8 γοῖ! δοΐ 8ἃ8 ὈθΟΟΠΊ68 80}8, 
γοῦι 8.)4}} θ8Ὲ ς8116 4 50π8; διιξ ψ ἤθη γι Ρυγδβιια 8 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ σοηάιςί, γου ψ01}} ἔογίεις {παι {{{|6.᾿ 

89---40. Τα ραββᾶρε 18 (ῃ8 ραΑΓαρἢγαβοά Ὀγ οῖ- 
βίοσϊη. “ΑὈγαθδπὶ δι] Η]16 ἃ ἢ18 ἀλγ τοναγὰ8 Οοά 
δηά τοναγάβ πηθη." Ἑ Ηδ θε]οναά ἴη αοά, Ὀγ ἢ ο58 
σοι] Δηα ἢ6 ἢοΐ οηἷΐν Ἰεῖδ ΙΒ σουπίγγ, Ὀυΐ Μγ͵ὰϑ8 
ψ Πρ 4180 ἴἰο 93δογιῆσα ἢ18 βοῆ. Ηδ ἠϊὰ δοηοιῖιγ ἴο 
Μειοδίβοάσδο {πὸ Ῥυγδβί οὗ Οοά : το)οϊςσθα στ ρυγθ 
δηἀ οἷν 7ογ, ἴῃ (6 ἢορα οὔ [6 Μεββίδῃ {πὶ που] ά 
ὈῈ Ὀοτῃ : ταϊθαβθά ἢϊ8 σδρίϊνοϑ; σου ]5η 66 ἢ]5 
τ σῃξ, ἔογ [Π6 βακθ οὗ ργεβογνιπρ ρϑᾶςθ; τνγἃ8 ἃ ΕδίΠῈΡ 
10 ᾿ἰ8 ΠαρΡΠΘν ; δηἰϊγοαίθα οὐ ἔογ {6 ἱπιρίουβ 
᾿πΠαὈἰταηΐ8 οὗ δοάοπῃ. Βευΐ γοῖϊ πᾶνθ 0 βεϊϊεῖ 1η 
6, ΜΏΟΒα τηΐγαοΐαβ γοῦ Ὀ6Π οἷά ; γου Ππαῖθ τὰ ΠΟ 
ἢ8 ποῖ ΟΪΥ ἄοῃβ γοὺ 20 ἰη]υ1Ὺ, θὰ. σοηίογγθα οη 
γου Ὀαηοῆϊβ ΠΊΔΗΥ δηάα στοαί. Υοιι τγοῆιβα ἴο γθοθῖνο 
ἃ ἤδάνθηΥ Τθδοπογ, {πὶ γοὺ ἀοηθ (βιΕἢ 18 ὙΟῈΓ 
ῬΓΪΔ6) πᾶ ὃδ6 δοςοιιηίοα 7)οοσέογ5. ΤὨυΒ ἤᾶνα Υγ6 
ἀοσεποναέοά ἴτοτα [Π6 νἱτία6 οὗἨ ΥΟΙΓ δησαθβϑίοσθ. 66 
5.1, 4. (Νεῖκ.) 

40. Νὺν δὲ ξητεῖτε με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον, ὅχζε. 1 ἈΠῚΡ6 
οὔβαγνϑϑ (Πδΐ {Π6 νῦν 18 ιι864 ἀββυτηρίνοίυ, 1. 6. ΤΠ 6 Π 
Δ Δ5Β|ΠΩΡ(ΓΟΏ [Δ κ68 {Π6 ρΪδοθ οὗ δὴ δισυμηθηῖ ; 88. 
1π 9, 41. 18, 86. Αςἴβ 15, 10. 1 ον. ὅ, Φ0. δο 

. 

Ἐ ΑὈΓΔ ΔΙ 8 ἴδηηθ ῸΣ ῥἱεῖγ ννᾶϑ ποῖ ὑπκηόνῃ ἴο ἴῃ Οφῃί 1ε8. 
ΤΏυδ Βεζοϑ. (οἰϊοᾷ Ὀγ 305. Α. 1, 8.) Μετὰ τὸν κατακλυσμὸν δεκάτῃ 
γενεᾷ παρὰ Χαλδαίοις τις ἦν δίκαιος ἀνὴρ, καὶ τὰ οὐράνια ἔμπειρος, 
δὰ Ευροϊεοπυβ ἀρ. Εἰιδεῦ. ρσγεβρ. νδηρ. 9, 17. εὐγενείᾳ καὶ σοφίᾳ 
πάντας ὑπερβεβηκότα, ὃν δὴ καὶ τὴν ᾿Αστρολογίαν καὶ Χαλδαικὴν 
εὑρεῖν, ἐπὶ τε τὴν εὐσέβειαν ὁρμήσαντα εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ. 
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ΤΗυογά. 8, 48. [{ 15 ψ6}} οὐβϑοσνθα Ὁγ Μασγκίδηά, 
{πὲ ἢ6ῖνγ ψιοΚοάῃ 6855 15 δ ἢδησθα ὈΥ 2[γ66 βῖ6ρ8, ἴῃ 
{π6ῖγ φηἀοανουσίηρ το ΚΙ], βγβῦ, ἃ πιαη : δῃα ποῖ οὐΪγ 
ἃ τη8Δῃ, θαΐ, Βδοοῃαΐγ, ὁπ ὐἦο ἐαά ἐοά ἐΐοηι ἐδε ἐγ : 
δηἀ ηοΐ οὨΪγ ἴμ6 ἐγμέι, Ὀυΐ, τη ιγάϊγ, ἐπα ἐνμέϊ τὐλϊοῖ 
ἦλ γτεοοϊυεά ἔγοηι Οοά. ' 

41. Ὥδη 9688 Πδά ΠΟΥ͂ ΘΧΡΎΘβ58}Υ βδ1:α [Πδὲ ἐλον 
8Γ6 ᾿πάἀορὰ ἀδβοθηαρα ἔτοπι ΑὈγαμδπι, δι ἀο ποί 
ἰτηϊ416 8 τσογ δ, ΜὨΘγθαβ δ ἀο]νοῖθ ψἤδί ἢ6 ἢδ8 
τοςοϊνοά ἴγτοῃ αοα; {διι8 οἰθαυΥ βηονιηρ (ἢδὲ ἢ6 
ΒΡΟΚα οὔ {ποῖγ πδίαγαὶ Βαΐθογ, {(Π6Ὺ ΤΟΡΙΥ, “ ὟἥΝ 6 ἃγὰ 
ποΐ Ῥεροίίθη ἴῃ δΔαυ]ουγ, ΝΘ ἃγθ Ποὺ βᾶϑίδγάβ, 6 
ανο αοα ἔογ οὖν Εδίμοσ." Ἐ 

ΤΗο 96.898 οα]]6ἀ ἴῃ6 ψογβῃ!ρ οὗ 14.018 πορνεία, ἢ’ 
αὐιμίέονν, τυλογοάοπι, ἀηὰ ἰ(ἢ6 ψΟΓΒΠΙΡΡΟΓΒ οὗ 164ο]5, 
33) 723, σπάση οὔδάυ! ογγ. δο Ηοϑ. 2, 2, 8. [3.1, 
21. δᾶρ. 14,12. 17αοἰαΐγψ 15 τη οιδρ ἢ οσΊ οα ΠΥ του πηθα 
πορνεία, αὐἀμίέοεγψ, ὈΘοδΔι86 {6 Ρθορὶβα οὖ 18β8γϑϑὶ, οῃ 
ϑοσουηΐ οὗ Πα ο]0886 Ὀοηά ἴῃ ψὨῃϊςἢ 11 γγα8 υπ|ἰρἰ ψΙἢ 
Οοάθγ Ηἰ8 Βεϊϊρίοη, δηὰ [16 την δηα ργοαῦ ὕθθ6η6- 
Β.8 ψ ῃοἢ Ηδ σοηξογγοὰ οἡ 1, 15 αϑιιδ γ σοπιραγοά 
ψΠΠ ἃ τοῦ Ὀοϊονεα οὗ Οαοά ; πὰ {8 ἴῃ ἴδιιῃ 

ἃ ΤΌ!8 {11Π|6 οὗἩ ἴη6 Ὠεῖτγ, ΠαΠΊΟΙΥ Ταίδετ, νγ88 ἢοὶ ἈΚ ΠΟ ἴο {Π|6 
δι 1]6 Ρ]]οδυρῆοσθ. 80. ἨΊΘγοοΪ 8 ἰῃ οδιτηϊηαᾷ ΡΥ ΠΔρΌΓΕΣ, ῃ. 481]. 
᾿Εστὶ ὁ Θεὸς δημιουργὸς μὲν πάντων, τῶν δὲ ἀγαθῶν καὶ Πατὴρ᾽ ὁ 
γοῦν τὴν λύσιν τῶν κακῶν συνιεὶς καὶ τῶν αὐθαιρέτων ἐλευθερού- 
μενος, καὶ τὴν λυγράν ἔριν περικόπτων ἐν ἑκουσίῳ φυγῇ οὗτος πρὸς 
τὴν ἐκ Θεοῦ καθήκουσαν βοήθειαν" ἐπιστρεφόμενος ἀναβοᾷ τὸ, Ζεῦ 
πάτερ, τῷ ἤδη προειργάσθαι τὰ παιδὸς ἄξια, τὸν Θεὸν πατέρα καλῶν. 
ὅ0 8'58ο ϑεῆες. ἀ6 Ῥγονία, οδρ. 1. ϑρεοβκίηρ οὗ α ροοά πηϑη : ἐϊβοϊ- 
Ῥυΐϊαηι Ὠεὶ, δηλυ]αϊογεηας εἴ νογᾶπὶ μΓΟρΘὨΘ) : {16} ΡΆΓΘΗΒ 1116 
ἸηλΡηϊἤουδ, νἱΓίαἴπΔῈ ΠΟῺ ἰοηΐβ ἐχδοῖογ, βίου ἱ ϑονεῦὶ ραῖγοβ, ἀυγίι9 
εὐιιοδί. ᾿ : 

1 Πορνεία ρΓΟρΕΙΥ ἀδηοίεβ βογπὶοαίίοη, κοῆοτεάοηι, ρτοβίϊζαϊίοη οὗ 
ἴδε Ὀοὰν ον λἀΐγοθ, βίηςε πόρνη, 1ἴ8 τοοῖ, '6 ἀεγίνεὰ ἔγοπι πέπορνα αηὰ 
πόρνημι, (0 εεἰϊ. ὙΤΠι8 ΟἿΓ ψογὰ τοῆοτε (ΟΓ, 88 ἰξ νγδϑ ζΌσπιε Σὶν 
τντί(τ6η., λογ6,) 5 ἀεγίνοὰ ἔγομῃ ἴἢ 6 ΑὩρ;. ϑαχ. ρυρδη, ο ἀΐτε. Αῃά 50 
ἴΠ6 [μι πιεγοιγὶς ἔγοτη ἡπότθοσ. Τἢδ ἀογίνδίοη οἵ πορνεία ἴγοπλ 
πόρνημι ἴ8 ]υπίταϊοα Ὀγ [ἢ 6 ἔΟ]]οννῖηρ᾽ ραββαρε οὗ Αγίϑβιϊά. ἂρ. Αἴπϑη. 
585. Γνάθαιναν δύο ἐμισθώσαντο. Βιιῖ, φαΐγ, (ἢε νγογὰ ἀδῃοίεϑ απὸ 
τοϑττυτ]οὴ ΟΥ̓ (ἢς ὈΟΑῪ ἴογ ἰμδέ; 8δ8πὰ 88 {18 πορνεία, ΠΕ Ώσανον ἴὰ 

18 μυϑοίϑεὰ ὈῪ ἃ τῃηδῦτί θὰ ννοζωδῃ, 18 αὐμίίετῳ; ΒΟ πορνεία οϑτηα ἴο 
αν ἔγεαυεηίὶν (παῖ δὶ ηἰβοδίίοη ; 85 'η Μδίίῃ. δ, 82, 1ὅ, 19. 29, 19. 



“418 81. ΤΧΟΗ͂Ν, ΠΑΡ. ΝΙ"]. 

Ἰοάρεά ἰο Θοΐ ὉγΥ τι6 ροσρὶθ ν'88. ἐγυείγαϊοα δηά 
τοί εή ὈΥ ἰάἀο]αἴτν, οΥ ϑρίγιθιδί ἰηβἀ6 1γ, Ἰ [ῃ:66 Β4η|6 
ΨΥ 85 σοη]αραὶ Δ (ἢ 135 νἱοἰδῖε ἃ Ὀγ δάαἰθγγ. (οιη- 
ΓΟ Δυά. Φ, 17. 1 ῬαγΆ]. δ, 95. 14.1, 21. Ηοβ. 1, 2. 
, 14, ὅς. 
ΤΠοῖν πιοδηΐϊηρ {Πογοίογα γα [Π18, “ΠΕ γοῦ ἃΓ6 

Ὠοίὶ βροακίησ οὗ οὐγ παέμγαί ἘΔΊΠογ, Κηονν τηδὲὶ 6 
ΤΟΟΟρΡ Ϊ86 ΠῸ ΟΠ Ελίπεῦ (ἤδη Οοά." Τὸ ἰγἷπΔ ψ6 
ἃΓ6 ἄθδγ δηά θεϊονοά, [16 οἰ] ἀγθη: Η πὶ οὨἿΥ ἀο 68 
τοῦ ρ. ὙὍΤηα ρδβδαρα 18 1π|18 ραγάρ ϑϑοὰ ΟΥ̓ 
ν εἰρίοϊη. “ἴὰ δἵ (6 ρομηδ ροϑίθΥ οἵ 
ἈΌτγαδαπι, πο Ὀγ ΒΗ πι481] ἂἀηὰ ἔβα, θὰ ὈΥ ἔβδδο, 
Ζαςοοῦ, δηά {π6 ῬῬαίγίδγε!8. ὙἾα δγτό ἴδ σονοῃβηῖδά 
δορί οὔ Οαοὔ ; ἢογ δἵβ ψὰ ἰάοίαϊογθ, ὈεῈ Ἡνογϑῃρ 

{πΠ6 οπε Οοά. ἡ 80 ΡΠ]. Ψυὰ. ἀδ Ο(οηΐαβ. ᾿τηρ. Ῥ. 
426, 21. οἱ πολλοὺς ἐπιγραφόμενοι τῶν ὄντων εδεὶ πα- 

ς, καὶ τὸ πολύθεον εἰσηγούμενοι στῖῷοφ ---ο τῶν ἐν 
Ἱσόρνης ἀποκυηθέντων οὐδὲν αἷς γ᾽ οἶμαι διαφέροντες. 

42. εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, τῇ 
Οοά παὰ θέδη γουγ αῖποι, 1. 6. [δ γο Παα ψουβμιρρεά 
Ἦ!πὶ 45 γοῦν Εδίμον, ἄοηθ Ηἴβ Μ|]}, ἂηά βϑθῃ 511::- 
ἀΐοιϑ οἵ νἱγίυ 6 δπα ρἱθῖγ, γοῦ νου] ἤᾶνα Ἰονδὰ πη6, 
Δηα ταοοοὶνθά ΤΥ ἀοοίγηθ. 80 Ηἰϊθγοςὶ. ἴῃ (ὐδγηι. 
988. οεἰἰοα ὃν [,Διηρα. 
ο 4, ᾿Εξῆλθον καὶ ἥκω, αγὶ σοπιθ. Α΄ ἰἀϊοπι σΟΙΏΤΠΟΣ 
Ὅοῖι ἰο [6 ΗδΙ]Θηἰβεῖς ἀηὰ {86 Αἰίεϊς 5.ν]6. 

48. διατί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν, ὅζο, 16 γε Κηον Οοά, 
ΨὮΥ ἀο γα ποῖ δοκπονίεαρ ν νοίοεῦ. δε6 (ϑηῃ. 
87, 4. 2οἢ. 10, 8. 10, 4 ἃ ὅ. (ΒεΖα δηὰ Ὑ εἰβιεῖπ.) 
Κυϊΐϊηοοὶ γοίϑσβ λαλία Δηά λόγος ἰο νἣδέ .688 Παὰ 
Ὁ ΤΕΔΕΣ Β814 οἵ ἐδε ἙδιοΣ οὗ {86 96νν8, ψοπλ {ΠῸΥ 
βῃοιϊά ἱπτῖαία : 4. ἀ. ““ὙἼγΥ ψ1}} γα ποΐ υπάογϑίβηὰ 
ΤΩΥ Μοτάθ ((Πουρσῇ ποῖ οὔϑοιγθ) Ψ ΠΟΘΙ 1 ΘΡΟΚα ἴο 

. ἘΝ Νον (δαὶ οὐχ ]ογὰ μα, ΕΥ̓͂ ἀΏ ηάδερίδὈῖ6. ἀγρυτηθηῖ, δὨεινη 
παι ἴον τέγα ὑπυνογίῃν οὗ (ΠῈ ραϊογηῖ οὐ “ότγαδαπι, οὨ ννἱε ἢ ἴΠΕΥ 
ΒΟ τωυσἣ ρῥγία θά {Πδιηβοῖνεϑ, πον ἔοΟ] 8 γ΄ ἤανα Γεοουγθα ἴο {πΠαᾶΐ ΟΥἔ 
'σοα; Ὀδοδαβε ἰἴ 18 βαϊὰ ἴῃ ϑοΡρίαγο, “ Ἰθγδέϊ ἷ8β τ Βτθζ Βογῃ.ἷ" 
ΧΕΙ υπλ118.) - 

1 Τίνον Ἔρδακ οἵἁ ὁπέ ἘδῖἢΥ, 11 ορροϑίτἰοη ἴο ἴῃ6 οη(1168, τ ΠῸ 
γε τλλῖ [πότε νεστε νιάην Οοὐξ ἴο ννῇοτῃ {ΠΕῪ νγεσα δοσυδιοργεά (Ὁ 
ὩΡΡΙ͂, ἴπ8 Ὠδηγε οἵ ἘΔΊΠΕΓ. (Δ 06.) ͵ν ᾿ 
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γου οὗ γοὺυς ΒΔΙΠοΥ ὨθιηοἾΥ, Ὀθοδι86 γ6 τδηβοῖ 
(θθαγ ἰο) ἤθᾶσγ τῆν Ψψογάβ, βίῃσθ {Π6Ὲ} ὅγθ 1ὼ γοὰ 
Ἰπιοίογα ] 6." ὍΤῆυδ ἀκούειν 18. 56 ἴῃ [Π6 5688 οὗ 
δεαῦ ἐο ἀδαν, ἴῃ Θ, Θ0. 

. Τινώσκειν, μπαεγδίαπα ; ἃ5 ἴῃ Μαίιἢ. 13, 16. δά 
ΒρΡτα νοῦ. 47. Λαλία, ψῃϊοἢ ᾿Βοιῃθ πη 68 ΠΊΘΒΠ8 
αἱαίοοέ (5 'ῃ Μαῖῃ. 28, 78.) πθγθ, δηὰ δὲ 4, 42. 
(θα 866 1Π6 ποίβ,) 51:6 ἘΠ68 86 πιο. ἘΝ ΟΔΠρθ 6} 
ΤΟΏΔΕΙΒ οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν, σΔῃῃοΣ 
ὅδθατ᾽ τῊΥ ἀοοσίγη6." Βυΐ 1 ΠΙΔΥῪ Ὀ6 πἴογο [Π γα] ν 
᾿δηά δοουγδίοϊν ἰγδηβίδί θα, ““σδηηοί ὈθΔΓ [0 ὮΘΔΑΓ, 
11} Ἰοπαὰ ἢο ον. Τ6 δύνασθε τημ)8ί ποΐ θ6 ἴδϊκθη οὗ 
»λφεδϊοαΐ, Ὀὰΐ τιον αὐ ἸΠΔὈ1Π1ν, γοϑ εἴης ἴτοπι οὐϑιϊηδίθ 
Θηα Ρόγνοῦβα ᾿ηα!βροβίτ!οη ἴα ἤρασ. ὅ0 Επτγογλίιϑ, 
ΟὨμγγβοβίοῃ, )6 θυ, (τοί, μι Βευρν ἅπ4 οἴβοῖβ, 
πε ἐῆε 1 Ὀγ βούλεσθε. Α 86Π86 ποΐ υπίτεαμδηΐ 18 
δογιρίαγο, ἀπά ποῖ ὩΒΚΏΟΨ ἢ (0 (6 Ροριυΐαγ ρΡἤζαϑθοθο- 
ΙΟΡῪ οἵ πιοάθγῃ ᾿δηρυᾶροθ. ΓΏι8 10 ἤδγο ἀθμβοίθβ 
Φ1076 [Δ τηθγα ἐπαδιεἐέψ, πὰ 185 οἴἴθῃ 864 ἴῃ δοιρ- 
ἴαχε, Οὗ 1πδ ΠΑ Ὀ1 ΠΥ νν ἢ ἢ ἃγῖ865 ἔγοηι ἰοβι ἢ ηρ δοιὰ 
ἀνοβίοη. δὸ ὅδθῃ. 87, 4. βρϑακίηρ οἵ “οββερῇ ἢ 
Ὀγοίῃγθῃ : οὐκ ἠδύναντο, οομἰὰ ποὲ (ὀγπο ἐῤξεπιϑοίυε5) 
ἕο ὁδροακ κεμάίῳ ἐο ἀΐῆλ, ΑὨα 80 ἴῃ 1 2οϊη, 8, 9. κι 15 
5810 οἵἨ ἁ [ἢς τερεηθγδίθ, (δὶ ἢ6 οαῃηοέ βῆ. δὸ 680 

Ἐ1.. Βγυρ, διὰ ἀγοί 8 ἰηίεγργεί λαλέα ὈΥ ἰδιώμα, δῃὰ {ἴδ ἸαῸΥ 
εχρίαξηβ ἴῃ 6 μαβφαρε ἴῃ : ““ Π{ οὐ ᾿8 γουγ ἘΔΙΠΟΓ, ννὮγ {Π δὼ ἀο γου 
ποῖ δοκηονϊεάρε ἴῃ τὴς Ηΐ5 μεσ] αν ομαγὰοίον οὔ βρεθθσῇ" ὙἼ 8, αἴ50, 
Τληρε (ΠΐηΚθ τηδι λαλέα ἀδηοῖεβ ἴΠ6 δρθεοῇ οὗ ΟΠ γδῖ, νυνίοςι δὰ 
ἸΩΒΩΥ͂ λίρα Ῥϑοι αν ἴο ἰἰβεϊξ, ὑεΐπρ Ὡοΐϊ ΟἠἡΪγ αἰκτίηοι ἤὥοπι τὰρ 
λοημεῖα πεωπαὶ, (δ ποθ ἰὶ ἐγεαιθα οὗ (6 πχγδίειῖ68 οὗ τπ6 Κίηρήσιῃ οὗ 
αοά ; ἴα τηυβῖ τηομηδηΐοι! δηἀ 58] υ}ὙΥὐ {Γυ Π 8 ρογίαϊ ἰηρ ἴο ἴἢ6 
ἱποίσγυοιίοη, οοηνίοἰΐοη, διὰ σοῃϑοϊδίϊοῃ οὔτηεπ,) Ὀιτι ὄν θη ἔγότῃ (πδῖ 
οὔτε Ῥγορῇῃείδ δπὰ ἀἰϊν᾽ ποῖὶγ οοπμπιοδοηθὰ ρμϑιθουϑ. ([.Δ1ρ9.} 

ἽΠε βοῆδ ἀείαιϊεα ΌῪ Οτγοίλυ8 56 Παιϑὴ δηϑὰ ἔγρια - δηά δε (9 
Τιδτωρϑ 5 οὐβεγνδίίοῃ, [μβομρὰ ἱγιθ, ἰζ 8 ὩῸ ὨλοῦΓΘ Δρρ] ς8]6 ἴο λαλία 
ὍΠδΔη ἴο λόγος, οὗ ἴπ6 οἴπος ἴθγπιβ ὃν ννὨϊοῖ (ἢ ἀϊβοουγβοβ, οὗ Ὁ τοδὶ 
ἄγε ἀεί ημαιθὰ, ὙΠαῖ, πόνγενεγ, ἴπδῖ ἐχοοϊ εξ σςοτητηθη δου. βαγ8 
Ὁ" [ἢ διι᾽εεῖ οὗ ουν 1 οὐ 5 ρητγαεοοίοσν ἰ5 νΕΤῪ ᾿μπ8ῖ, ΔΩά ΓῊΔΥῪ θοσνα 
[0 Πυδιχαῖς, τῆς οαμδε οὗἉ ἰδ )οἰηέ ἐπα ὲὶ ἰέῳψ απὰ ἱπαϊεροείἴοη οὗ ἰῃοϑς 
ϑϑτεης Ῥέζβοηβ ἴθγα δροῖκβθῃ οὗ ἴο σεσεῖνε ἢΐ8 νγοιὰβ, Οὐυγ [χὰ 8 
ἰδοοῖσδα (οὔβεσνεβ ζϑταρ6) νγὰβ ποῖ δββ8ὺ οὗ σοι ργεπθηβίοῃ, Ὠοϊ ΟὨΪΥ 

ἴῃ τεδβρεοῖ οὔ {πε ἐἠέπρο, μὲ [6 τοοτὰς ; ΘΕΡΘΟΙΆΙΥ δίας [Π|6 “« Χὲν οἵ 
 κοιοϊεά με". ντοὰ Ἰάάεμ, δρὰ (με Ῥσορδεβρ ΨΕΓΕ διϑεαίοα ἀροῖ. . 
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Ζοϊη 7, 7. “το ψου]ὰ οαπποΐ Ὠαῖα γοι." Αραίῃ, ἴα 
Ψ6γ. 6, 16. ψἤθγο {Π8 οᾶγϑ οὗ {Π6 .6ν8 8Γ6 8814 ἴο ὃ6 
Ἃ1}}} οὗ Ποαγίηρ, δῃά εαπηοὲέ ἤθασ. ΤΊ, ἤογα 18 
ἀδϑοσι θα {ἰ6 886 λαένοα οὐ ἐγ ἃ5 ἴῃ.8, 19. 
Νοιίπϊηρ 88 πογα ἰγκβοιηθ (0 ἰδ (πη τἢ6 ἀ15- 
σουτβ68 οὗ (ἢ γίβέ, ἱπαϑιηθοῖ 88 {ποὺ οοηίαϊηρα ἀοςο- 
{Γ1Π68 80 σΟΠΓΓΆΓΥ [0 ἰΠ6ὶΓ ῥγο)υάϊςθβ, ᾿ΓΠ]8 ρεγυεῦδα 
εὐἱἐέ, ἴῃ βἰπηθδι8, λοίας σαρέϊυθ ἐδι6 ἐπέοίεοέ. (1 (ὑοτ. ὦ, 
14.) ψῇῃϊοϊ, νγᾶ8. [Π6 σ486 ηοΐ ΟὨΪΥ διηοηρ {π6 (ΘΠ Έ1|68, 
(οι. 1, 21, δῃὰ 28.) θιιΐ αἰβδο διηοηρ {ἰπὸ εν. 
(Μαί. 88, 87.) Ἡδῃςθ, {ΠΥ ηιογιἐοαάὰ ἰἢ6 δίγοῃρ 
τοῦυκα ἢ ψ ϊο ΓΟ γίβι [Ὁ] οννθα ὰρ {π686 ψοσγάβ. 
([διρ6.) ἴὴ ψῃϊοῖ (485 ΕἸ Πγπιῖυ8 ΟΌΒΘσν 68,) παῤ- 
ῥησιάξεται, καὶ ἐπάγει τούτοις, αἷς ἀνιάτοις, Φανερωτέ- 
βαν πληγὴν, ἀντίῤῥοπον τῆς ἀναισχυντίας αὐτῶν, κατασ- 
τέλλων τὸ φύσημα καὶ τὴν κόμπον τῶν ἀλαβόνων. 

44.. ὑμεῖς" ἐκ πατρὸς τοῦ διαβόλου, ἰ. 6. ““γ8 ΔΓΘ, 88 1ἴ 
ΨΈΓΘ, ἢ18. σὨΠ]Πἄγθη ὈΥ̓ δι πη] υ Υ οὗ βρης πηθηΐξ δηά 
δοίίοῃ, δηά οἷοβα πη! αἰϊοη." (δ {πῸ ἔοτγοθβ οὗ 16 
ψοτγά διάβολος (ϑαέαπ,) ἴἀτὴρα [ὰ8 ἰιθγα ἃ ἰοηρ' δηά 
ἰεαγηθά δηηῃοίδιοη, οὐ Γαΐ] Ποῦ Ὠ᾿ββογίδίίοη, ἢ! σῇ 
ἄσβογνθβ διϊθηϊίοη, Τὰς ἐπιθυμίας θέλετε ποιεῖν. ΤΏ 
ΜΟΓα ἐπιθυμία, 185 ργοροΥν ἃ νογὰ οἱ μιξβαΐε βιρῃϊῆολ- 
(Ἰοη, δηα ἀοδίρηδίαβ ΔΥ ἂρροίίία οὗ [ἢ6 τηϊηά, αἰἴπος 
Ετος ΟΥ̓ 61], ἀςοογάϊηρ ἴο 1Π6 ἀϊνογβιυ οἱ οὐ]θδοίβ. 
Ὑοῖ, ἴῃ {Π6 Ναὸν ᾿Γεβίδιηρηΐ, δηα οἴϊθη η [ἢ6 ατοοῖκ 
Ὑ ΓΙ (618, 1{ ἀδηοίαβ ουἱέ οοηῃουρίδορηςο, Κα {πὸ ΗΘΡ. 
ΓΊΝΩ. (πρ6.) [Ὁ πᾶν αἰβὸ 6 ρβγδι]εἰθὰ Ὀγ (ὃς 
ψογα ἐμδέ,  ὨΙσἢ 1 οὐγ οἷά δυΐῃοῦβ, δηα ὄνθὴ ἴἢ ΟἿΣ 
Δ Πογιβϑεαὰ Τταηβίδιίοη οὐ {[Π6 ϑογιρίῃγαβ, 15 80Π16- 
[1ῃ165 1564] 1 ἃ σοορά 30ῃ86. “ν 

44. Θέλετε ποιεῖν. Τὴ ψοτγά θέλετε, σοῃίαϊηβ ἃ βίζομα:: 
ΘΙ ΡΠ 4815, ἀδηοίίηρ, (88 γ8 ὙΥ οἰβίοϊπ,) ““ ΝΌ]:15. ἴοῖο 
ΔΏΙΏΟ, ΟΕ Ρ1115 ἔδσογθ, δὲ, ουπὶ νο]υρίδίε οἰ᾽ σὰυάϊο 
[λοϊι15.᾿" [ βμουϊὰ Βονανοῦ ργοΐεγ, ψθ ατὸ ἀεἐεγπιϊπεά 
ἔο ἄο. ὅεε οι. 7, 109 δά 21. Ἴδε νοτά διάβολος 
Δα ΓΑΌΪΥ ἀθρίοι8 ἴἢ6 ἀἰϑροϑβϑιίίοη δῃὰ οουγβα οὗ 
δείοη ΠΝ Ὀγ ϑαίΐδῃ, δηὰ ἵνψὸ ἰοδαϊηρ ἰΓ8 118 ἃγΓα 
᾿Θϑρθοία νυ Ἰηϑίδησαά, »ιαη-σἰαψὶηρ δηὰ δ αίδολοοά. 

44. ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽. ἀρχῆς, “6 85. ἃ ΠΊΔΠ» 
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ϑἔαγοῖ." (ΟΟπηπιοῃίδίογβ ἃγὰ ἠοΐ 416 ἀρταρα οὔ [ἢ 6 
86η86 [π΄ ψἝΙσῖ {π6 Τονὶ] 18 8α]4 ἰο θὲ ἃ δίαψεν οὔ 
᾿πιθη. ϑοῖηα (485 ΕυΓΠγπῖι.5,) {ΠῚ Κ τἢδὲ {Π| [6 Γηὶ 
,Δἀνογίβ ἴο {πΠ6 τηιιγογ οὗ Αθεϊ, σοτητη6ἀ Ὀγ (αἱη, 
δὶ (ἢ ἐποέϊραέΐοη οἵ (ἢ Τ)ον1]. ΟἸδοτβ (48 Εοβθημ. 
δηὰ δο]θυβηθγ,) ἰαΚα (ἢ6 ψογὰ ἴῃ ἃ πόσο δχίθηϑινο 
86η86, 8η4 {Π10Κ 1{15 ἴο 6 υπάγβίοοα, ποΐ ργθο Β6 Ὁ 
οἵ πὶ Ψῇο 8 ἴὴῆ6. οᾶ.86, ΟΓ Οσοδβίοη οἵ ράψεϊοαξ 
ἀδάτῃ, θυ οὗἹὙ οηα ψίο δεεζς ἐλ ἤιγέ ὁ πιο. 80 
1 92οἱη, 8, 16. ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκ- 
'τόνος ἐστι. 80 δορῇ. (Ε΄. Ἴγτ. ὅ84. ψ ΠΘΓα Φονεὺς 18, 
ΌΥ ΤὭΔΩΥ σοπιηδηΐδίογβ, ἰᾶκθη ἰῇ ἃ τηθίδρθοτιοβὶ 
86η86; 88 ἴη (Ἰς. ρτγὸ (αἱ. 18. πε οἴδπιη αἱ ραϊτίπιο- 
πἰὰπΠὶ Ὧ6 ἴοοηογε ἐγμοϊάθέμγ. Βυΐ (418 Κυϊηοοὶ 
οὔϑετνββ,) (ἢ γιβδὲ 15 ἤθσγο σοιηράαγίης ἴα πιδῆηοῦ οὗ 
{π]Κίηρ; δηά δοίίηρ οὔτμ6 76 ν5 το ἔδαί οὗ 6 ον], 
8η ἃ Θβρθςο δ } } Υ δάνεογίβ ἴο (ῃ6 τπηυγάοσγοιβ ἀΘ5Ιρη8 σοη- 
σεἰνεα δραϊηϑὲ ἢϊπὶ ὈῚ {Π 056 ΘΏΘΏ1168 ἴο {γπι6 το Πρ οπ, ἡ 
ν ἤοΠῈ νίσα δη ΘΓΓΟΓ Ὑ1Π1 ἢοΐ ρου ο γθοαῖνα ἢ18 
ἀοοίτίηα; δηά, ἐπΠογοίογ, ἀνθρωποκτόνος τηυϑί Ὀ6 ἰΔΚθη 
1η 118 ῬΓΟΡΘΙ 560η86.ὡ ΤὭρθγα 15 ρ]δί Ἶγ (βᾶγ8 1,81}Ρ6,} 
ἃ τΓρίδγθησςα ἰο [Π6 βοαμποζίοῃ οἵ ον ἤγϑδὶ ρδγθηΐβ, 
νν Ὠοἢ δοίοη 18 ΕΠ ρ ἢ Δ ΓΟ 4}}Υ ο4]16 4 ἀνθρωποκτονία, 88 
ΘηΓΑ πρὶ οὴ {π6 διιηδη τάσα ἄἀδαιἢ σούρογθαὶ δηά 
ΒΡΙΓ [4], ἐδ ρογαὶ δηα δἴθγηδὶ. - δεποοδίίρθϑηῃ οἱΐα68 ἃ 
ΝΘΓΥ͂ 31Π}118Γ ρᾶβ8δρ ἔγοπι ϑοίμ!ἂγ Ὁῃβάββοῃ, [Ὁ]. 27, 8. 
ψθγα {Π6 ψιςκΚαα δγα 5814 ἴο Ὀ6 οἰ] ἄγθη οἵ 6 οἷὰ 
ϑεγροηΐ, νῃο ΚΙΠ]εὰ Αἄἀδπὶ δηὰ ἃ}} ἢ18 ροβίθγγ. δῸ 
δᾶρ. 54] ὦ, 24.. φθύνῳ δὲ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς 
τὸν κόσμον" πειράξουσι δὲ αὐτὸν οἱ τῆς ἐκείνου μερίδος 
ὄντες. ΤΙ [ἢΠ]18, ΨὙ6 ΠΊΔΥ σοιηρᾶγε ἢ Μιίζοηιϊς ᾿1Π6, 
«Απηὰ Ὀτγουρσῶῇι ἀδαίῃ ἰπῖο 1ὴ6 ψοῦ! ἃ, δῃή 4}} οἷν 
ΨΜ06." Εογ (οὔβοινεβ Ε ἢ γιηϊι8,) ἱπουρσῇ ἢ6 νγᾶ8 
ἠοῖ {86 ἀϊτγοςί, γεί ἢ6 ψᾶ8 [Π6 Ἰηδίγαςί σαιι56 οὗ ἀθδι}} 

Ἔ ΤΗΪΐβ ἀεααϊν δαίγεὰ οἵ ἴπε εν] ἰοτνασβ ἴ[ἢ6 υπιαη γασὸ νυ 
ποῖ υπκποσνη ἴο ἴπε Οδηι}]ε8. ΤῊ 8 ΟΥμμουϑ, ἰὴ δἷ6 Ἡγιηη ἴο ἴῃ 6 
Τιδηδ : Δαίμονες, ἀνθρώπων δηλήμονες ἀγριόθυμοι. Ψυχαῖε ἡμε- 
τέραις διεραῖς κακὰ πορσύνοντες Ὀφρ᾽ αἰεὶ κατὰ λαῖτμα βαρυσ- 
μαράγων βιότοιο Σώματος. ἀτλεύουσιν. ὑπὸ ϑυγόδεσμα παθοῦσαι Ὕψε- 
τενοῦς δὲ κάθοιντο πατρὸς πολυφέγγεος αὐλῆς. ([μΔιηρ6.) 

ΝΟΙ,. 111. Ι Υ 
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(ο 86 Βυπίδη Γᾶςο, απὰ Ὀσουρας ἰ᾿ δούς ὈΥ Ὠ 15 ν"ῖβ 
᾿ΤΩΔΟΒΙΠΔΙΙΟΉ8. 

44. ᾿Απ᾽ ἀρχῆς 15 ὈΥ̓ {Π6 Ὀεδῖ σοπιηαηΐδίογβ 6χ- 
Ῥἰἰηϑά, ““ ἔτοπι {π6 Ὀαρίπηΐπρ' οὗ ἴΠ6 ποῦ! δπὰ {πὸ 
ὀγϑδίίοη οὗ πιδη.᾿" δε Φοἢη 1,1. 80 Νοῃηιιϑ ; ἐξότε 
κόσμου Ἐξ ἀρχῆς τετέλεστο θεμείλιον. ΤὯι8 [ρα οὕ- 
8οῦνϑβ {παΐ {Π18 18 {π6 σοηῃϑίαπί 86η86 οὗ {πΠ6 Ῥῆγαβα ἰῇ 
{π6 Νν Ταοβίαπιθηϊ, ἰἤγθθ ρᾶβϑϑᾶρθθ ὄδχοερίβα, ἴῇ 
«ΜὨϊοϊι οἰγουπηδέδηςσοβ βμον [ἢδι 1 15 ἰο Ὀ6 ἴακϑὴ οἱ 

Ὧἢε Ὀορὶπηίηρ οὗἨ Ἰ[Π6 (ἀοβρϑὶ οὔ τ! 8{ὙΥ οὗὨ (ΟΠ γῖβῖ. 
Ἔδι6 οχργεββίοῃ 150 βιιρσεβίβ {Π6 Ἰάθα οἤ ρϑῦνεῦβα οὐὴ- 
ἐϊηιαποο ἴῃ 810, ἀπὰ 4 ν} αὶ ρόγδουόγαποο ἴῃ {Π6 αςῖ οὗὨ 
βἰηπίπρ : βίηςσα πηθῇ ἄγ, ΕΥ̓ [ἢ 581Π6 6ν]}] ἀρϑηΐ, 511} 
ηβεϊραιοά ἴο ψ4Γ, τυγά ον, δηἀ σοηίδηιρὶ οὗ (Π6 ἰγυ (ἢ. 
866 Μαίι. 18, 26 ὃς 8θ.Ὀ. γε ΠΙΑΥ «͵8ο οὔβοεγνε (ν ἢ 
(Ἀοβϑηπ.) (δαὶ [πουρῇ (ἢ 688 ζΖιῦο ν 68 ΟὨΪΥ 8ΓΘ τη δῃ- 
ιἰοηδα, γοεῖ {Π6 οἴ 6 δχίθγηδὶ σᾶιι868 οὐ ΘΓΓΟΓ 8Πᾶ 
νίοθ ἃγὸ ποίῖ εχοϊυάδοά. Τῆθβα ἴννο ἃγθ ἑπδρέαποοά 
88 βίγοῃρ; Ῥοί8 οὗἉ 51:00} γί ἐγ ἴο [ἢο56 οὔ (6 ἀδν]]. 

44.. καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἔστηκεν. Ἦρτα (84γ8 αΤο- 

εἰὰ8) ψα ᾶνα δὴ δῆϊιΣπιδίίοη Ὁν ἃ πορδίινθ οὔ [Π6 
ςοηίγατυ. ΤΊ 86η88 18, “ Ηδ [)ὰ8 (ρεγρείυ!]γ) ἀ6- 
νἰαϊο ἴτοπι 1π6 γαῖ, δοίθα ἔγαυ θη ν, δηὰ ἀ6- 
οοἰνοά τηϑη." (ατοῖ. δηὰ Κυϊη.) Το ϑδέαπά ἴῃ ΔῊ 
ῬΙδσα 18 δαυϊνα]εηῦ ἴο οομμμίπμα σοηϑβίδηϊ 1Π ΔΏΥ 1ῃ- 
ἰρηϊίοη, ψῃοίθογ σοοά (45 ἴῃ Εοπι. ὅ, 2. 1 (ον. 106, 
13. ΘΔ]. ὅ, 1.) οὐ ουϊ, ἃ8 ἴῃ Φολη 1,1. Εςοϊ. 8, 8: 
δηΐ, {Ππεγοΐογα, ποὲ ἐὸ σέαμα 15 1ἴΠ)6 88Π|6 458 ἴο γαί 
αιυαν, 7αϊΐ, απ ἰο ἐλαηβθ. 8ο Μαίι. 12, 25. Μαγκ 
8, 924.. 7εγ. 46, 41. ΕΖ. 18, ὅ. 81,14. ὅ8ο {6 ΗΘ. 
ΤῸΝ ἴῃ 92 Κίηρϑβ 23, 8, δηά 1Π6 [,Δ.1ὴ δέαγο. ὅ66 ἃ 
βἢπα μαβϑαρα οἵ ΡῇΠο οἡ 118 βυθ)θοῖ, Ρ. 824, απὰ 
(ἸΙ]οη). ΑἸοχ. Φ, 2. 1, 451. ψ ἤογα 866 Ροίίου. (18 0Ρ6.) 
.ς 4μ4,, Ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. .801 ΦΖοΠη]ὶ, 8. 
ἡ ἀλήθεια οὐκ ἐστιν ἐν ἡμῖν. 2 Μδοο. 7, 18. οὐκ ἔστιν 
ἐν αὐτοῖς ἀλήθεια. ϑομορίίρσαη ἢ88 ΠΠυ8ἰγαϊοα [ἢ15 ὈΥ͂ 
βονογαὶ ΒΡ Ι ηἰςα] οἰἐδίοη8. ὙΠ ὅτι 18 γοηἀεγορά ὈΥ͂ 
Τίάταρα φμαργορίεν; ὉΥ Κυϊηοοὶ οηἷηι. Πα 86η56 οἔὗὨ 
ϑδᾳςῆ τϊηαΐθ ΡΆΓΕΟΙ]65, ἢ (Π6 αϊοίίοη οὗ οἷ Ἐνδῃ- 
σεἰϊϑὶ, τουϑὲ. ποῖ Ὀ6 ἴοο δῃ ΧΙ ου5]ν 81:τ6ά. 
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ἢ 44... ὅταν ΛΑᾺῚ τὸ Ψεῦδος;, ἐκ τών ἰδίων λαλεῖ. Τὰ 
Ἰδία ἰα Θχφυϊνα! οηΐ ἰο ἰδίωμα, ἐλο παέμγαί αἀϊδροβίἐϊοη, 88 
ἔον ἰῃϑίδποο, [Πδὲ οὗ {γ665 δηᾶ 53ο1}, τὙΠισῇ 18 βαϊα ἰ9 
δὲ {ποῖγ ἰδίωμα. Ηδτα Ψ ΠΊΔΥ τοπδγ ργῸ δ8μ0 
ἑησϑηῖο. (ΒεΖα, ατοὶ., 838)ηα Βοβθηπ).) [,ἀπρὲ σοπὶ- 
ῬάΓοΒ ἃ ΨΘΡῪ 511}}2 βεη πος οὗ Ῥοτρῆυσ. ἀθ ΑΡ- 
δ(ἴη. 2, 42. ψἤογο, βρθακὶπρ οὗ αν] ἀΘΠΊΟΏ5, “6 8408 : 
σᾶσα γὰρ ἀκολασία καὶ πλούτων ἐλπὶς καὶ δόδης διὰ 
τούτων, καὶ μάλιστα ἡ ἀπάτη" τὸ γὰρ ψεῦδος τούτοις 
οἰκεῖον. βούλονται γὰρ εἶναι θεοὶ, καὶ ἡ προεστῶσα αὐτῶν 
δόναμωις δοκεῖν θεὸς εἶναι ὃ μέγιστος. ΤΠ α48ὲ ψοχάβ οὗ 
πν ἢ] οἢ ρΑΒΒΑ 6 ἸΏΔΥ 6 ΓΟΠΠοΓΘα, “ Απᾶ (ἢ ρονογ 
ΥΠ Οἢ ΡΓΟΒΙ468 ον {πθ (1Π6 γγίηςθ οὗ ἀδν:]8)}, 
νν ἰδῆ δ5 ἴο 6 ΤἸπουρῇε 6 βυργοο (ὐοά." Α γχαιηδεΐο. 
40]6 ῥγοοῦ [158 (σοητηυ68 1, ρ6) πᾶν Ὀ6 566 η 18 
1Π61Γ βυρροτὲ οὔ ἴῃ Ῥαρδη ογδο]θβ, ΠΟΥ ργοοθοάοα 
ὅτοηι [Π6 Ιπβρ᾿ γαῖίοη οἵ ἴῃ 6 ἄἀθν]]. 

44. ὅτι ψεύστης ἐστι, καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ, “ 5156 
Ἱηάθθα ἢα ἰδ 8 [ἰὰγ δηᾶά τΠ8 δυίμογ οἱ 1168... ΒΥ 
ψεύστης 18 τηεδηΐ δὴ ΠαὈϊί4] ᾿ἰὰγ.Ἐ Πατὴρ ἤοΓο, 
δηἀ ἴῃ ΡΙαι. Μϑηοχ. 10, Κα τη6 ΗθὉ. ΣΝ ᾿ῃ 200 88, 
28, δηᾶ {Π6 [,Δἰϊη ραγεης, ἰῃ (ἱο. ρτὸ θά. δά Θιι!γ. 
Ὁ, ὅδ. ἀδῃοίοβ αμέλον οὐ. ΒεΖὰ οὔβογναβ ἰῃδέ [ἢ6 
ΟΥ̓οοκ δηρυάρο, ΠῸπι 118 ΡΘΠΌΓΥ, ἢδ8 Π0 ψοσὰ ἰο ἀ6- 
Ὡοίθ αμέδονρ. Αἱ αὐτοῦ Ψ6 πηιιϑὲ υπαάριβίδησ ψεύδους, 
νοῦ (485 Κυϊποεῖ οὔβεγνθ8) ἐἰαέεέ πη ργωοσθάρηξε 
ψεύστης. ἘῸΓ ΡΓοποιηβ ἃγθ, Ὀοἢ ἰῇ (Π6 δοΓρίιυγοβ, 
Δηᾷ 1ὴ (δ (Ἰαββιοαὶ νυ γιύογβ, 80 ρυΐ 88 ἴο θ6 γοίογγοά 
10 πόϊιη8 ΨὨϊςἢ δγὸ οοηίδἰηθὰ ἴῃ βοιηθ Ψψογάβ οὗ (ἢ8 
Ρτγθοράϊηρς σοηίεχί. Οἰδογβ, πον νυ σ, σοΐοσ αὐτοῦ, 
αιοῦ ἴο {Π6 Πρᾶγογ δηϊθοδήθρηϊςᾷ ψεύστης, θα ἰο {Π6 οΓα 
δδπιοῦα οὔθ, ψεῦδος. ὅθε 1,306. 

45. ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι, 
“Υ̓οι τοῆιβα ἴο γεροβο 1 ἢ ἴῃ τηθ, δηὰ Μ1}} οὶ δά- 

», ΑΕ ΜῸΣ ψεύστης αηὰ ππονάας, ἀηὰ δυοἢ νεγαἶΐβ, ἤανα 1Π6 ἴοτοο οὔ α 
Ῥατείείρ!ο μγεδεδῖ, τ δ οἢ τῆΔῪ θ6 γέϑοϊνοὰ ἰηἴὸ ἃ γεϊδιΐνο ν ἢ ἃ (Ὠἱπὰ 
Ῥεγβοη μγοβεηῖ. ΝΟΥ ἴΠ6 μγόδθηῖ ἰθῆδα, ἔγομι ἰξδ ἐπε ηϊθηδαδ, ἐδ 
ἢν! αὐδρίοά [ὁ ἀδποίε τιμαὶ ἰ8 ἀοπε αἱ αἱ ἐἰνιοῖ, δηαὰ Λαδέϊμαι ψ. 
80, ἃ ποὺς Ὀεΐονα, κοιόΐ τὴν ἀλήθειαν. 

Υ 2 
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ΤΩΪ τη, Ὀδοδιι86 1 ργοίθϑϑ (σὰ ἀοοιϊη6.᾽ 5. 566 νοΓ, 
40. Τίν5 γοργαῃθηβίοη 8θῖ8 1ἢὴ ἃ ϑίγοῃρ' ροϊηξ οὗ 
νίαν ([Π6 Ὀ486η685 Οὔ {Ποὶγ ἱπογθά εἰ γ. Τῆυ5 Ευτῃγ- 
ΤηΪ8 πὴ ἀὲῥεῶ! ΦἸΓῚ Βπου]ὰ 8ρθδῖκ ν δὶ 15 586, 
γα σψου]Ἱὰ Ὀοϊΐανα π16, 848 βρθδκίηρ ννῆδί 185 ρθου δῦ τὸ 
γος ἔλίμογ, (Π6 ἄθν!]: Ὀὰς Ὀδσοδυβα 1 (6}} γοὺ {πα 
ἐγμέλ, γα 11} οί Ὀ6ΙΙανα π|6, βίποθ 1 ἰθδοὴ νἢδέ ἰ8 
ΠΟΠΕΓΆΓΥ ἴο {πΠ6 ἡδίυγα οὗ ψομν ζχέλον." Α5 ἴο τῃ6 
ἐγὼ αἱ ἰῆ6 Ὀορίπηϊηρ οὗἩ [ἢ6 βϑηΐθηςα, 1ἰ 18 ςδ] δὰ 8 
Ηεργαδίβηι, οσ, δοοογάϊηρ ἴο 6 Ὠΐδα, ἃ ὅυγίαθη. [{ 
15, ἴῃ ἔδοῖ, Κα τ[ὴ6. ἠοπιϊηδίνα δβοϊυΐθ ἴῃ Οτροϊο, 
ΜΠ Οἢ 158 γοϑοϊνϑα ᾿ηἴο “ υοά δι{|ηεΐ δή,᾿" ας αν ας 
γεσαγαδ πιθ. ὅο 8. 78, ὁ8. Τῆς Ιαΐοπι 18, ΠΟΘ ΘΓ, 
οἰ ΘΗγ ἔουηά ἰη {ἢ δηογρεῖς δηα ραϊμοιὶς βίγία, δὰ 
αἀἸΒΡ᾽ Αγ 8 (ἢ διηοϊοῃ οἱ [ῃ6 βρθᾶκει. Τμογοίογα 
1ἅτὰρο, ποΐῖ ψἱτἰουϊ γθάβοη, γοοορη 865 Π6ΓΘ δὴ 6ἷ6- 
βϑηϊ οπιρἠαδὶς πιθαηΐ ἴο βίγθηρίῃθη {16 ορροϑί(ίοῦ 
Ὀοίψνοοϑη (γιϑι Π] 561} δηὰ ἐΠ6 ἦδν!]. 

46. τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἀμαρτίας ; ““νἢϊςῇ 
οὗ γοιι σοην! ἴοι. τὴ6 οἵὁἨ ΘΓΙῸΓ 1 [1 σαηηοΐ ἄρτεβ 

Ἐ ΤΕ πῖον, ἱπάθεά, 6 ἰμουρθϊ δὴ οὐ)δοιίοη δραϊπϑὶ {ἶν6 οοτηταθἢ 
τερά ῃρ’, {πᾶϊ ἴΠετε 5 ϑοτλει έηρ Πἰἶ 6 ἐχαρρεγαδιϊοη ἴῃ {116 δεπιϊσπεηῖ. 
Ηονν ἰθ ᾿ξ ρμοπβ310]6 (ἢδῖ ἃ Ὠιδῃ 8 γράβοῃ [ὉΓ Ὡοῖ δε ον ηρ' νν δῖ ἷ» τυἱὰ 
᾿έιῃ, ϑῃοι Νὴ Ὀδ {παῖ ἱέ ἐς ίγχωιε » ΤΏ δῖ (ἢ 8 δῃῃοι ἃ Ὀ6 ἢΐ5 Κπονν ΟΥ̓ 
δεκηπον)εύρεα γεᾶϑ501} 8 σεγίδι ΠΥ ἰπγηροδϑίθ!ε. Τὸ τὨϊπὶς οὐ ρεγοοῖνα 
ἃ {πΐρ ἴο ὃ6 ἴγιι6, δινὰ ἴο θε]ῖενα ἴἴ, ἀγὰ δχβγεϑεῖ 38 επιίγεὶ Υ σγπο- 
ὩΥΤΊΟΙ58. [ἢ {ἢΠ8 ννὰγ ὀχρι πο, 1 ννουὰ, πο ἀοιιδι, Ὀ6 ἃ οοηΐξα- 
εαἀϊεῖ ἢ 1 ἴοσπη8. Πα ἐγ οὐὗὁἨὁ 1Π6 τηδίτον πιδύ, ἡδνεγί 61.655, ὃ6 
ἴα τοδὶ, [πουρὴ, νυ ἢ τεραγά ἴο Ὠἰπλϑ6] ἢ, τη6 ὑπ κηοννη σδυϑε οὗ δἷδ 
ὉΠῸΘ]1ε΄. Α πιδη 5 γτηϊηά ᾿ηΔ , Ὁγ βγοδδ Ἔγσοῦβ δῃὰ ᾿ηνεΐϊογεῖα ὑγο- 
)υάΐεαθ, Ὀ6 80 δ᾽ ο παῖθ ἔγονῃ [ἢ 6 ϑἰγωμ)}οῖ ν οὗ τγυτἢ, {Ἰιαῖ {Π6 5} }Π168ὲ 
᾿μαγδάοχίθβ, οἱ νυν] άθοῖ Ἔχίγανδρϑηοΐεβ ἴῃ ομἰηΐοῃ, ἐπα }} μαναὰ ἃ θείου 
οἴδηδα οὗ ρμαϊηΐηςς Ὠϊ8 δϑϑθηῖ, (ἤδη γι ἢ8 αἰπηοβῖ 36] {-εν θη. Απὰ 
118 16. 8}} (αἴ, ἴῃ δἰ γί ςσίη688, 18 τωρ] δὰ ἴῃ (ἢ6 Τεργοόδοἢ. ((διρδε}}.) 
ἜΕΤ. ἩΡηιοΝ Γ᾽ ψοῖι σοπυϊποοίς π6 Ὁ Ὅπδ ννοσι! εολπεϊποοίὴ ἰ5 

ποῖ τΠ6 ῥγόρεσ ἴθγηι 1} {115 μίασθ. ἢ σεϊαῖθϑ οτἱγ ἴο {πὸ ομίπΐοη οὗὨ 
{16 γμεγϑόη ἢ αλ56]} , αθουΐ νν σι ἴῃς αυοβίίοη 8. Οὐυζ [,οτ δοτα, ἴῃ 
ΟΥΙοΓ ἴο δῆθεν {παῖ 1η6 πη 6 ]16[ οὗἁ 5 ἤδάγογα ἢδ πῸ γεδϑοηδῦϊε 6χ- 
οι56, ΟΠ] ἐη κε {ἤε τ ΟΡΘη)Ὺ ἴο εοηνϊοἴ Ὠΐπ, ἐξ (μεν οου]ά, ἱπ ΔΩΥ 
᾿ἰηδίδῃοο, οὗ ἃ ἀεν͵αιϊοη ἤτοι ἰγὰῖῃ. ΤΤἢε ἱπιρογὶ οὗ {δ 18 15, ὑτίης 
ενίάεποε οὗ δυοῦ ἃ ἀενϊα(ίοη,---ονίῃοα ἰΐϊ ἴο {Πππ νγοτὰ. Απιδῆ ᾿58γῪ 
Ὀε οοηοϊηοθά (μαῖ 5 ποὶ οοποϊοίοά. Ναγ, 1ϊ ἰδ δνϑῶ μουδοὶ 6 ἴἢϑὲ ἃ. 
ΤΩ ΤΏΔΥ Ὀς οοηνίοι 4, ἡνΠ10 5 ποῖ οσοηνἱηοει, (Ὀδιρθε}}.) 
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σα} Κυϊποοῖ, τΠδὺ (15 15. δὴ ἱπίεγγορδίίου δά γθϑβοι 
ἴο βοβ ψΠοὸ διδὰ δββογίθα .68ι}8 ἴο Ὀ6 ἴῃ δύτοσ. 1 
ΓΑΙΠΘΓ 866 π8 ἴο 06 8 εαἰεραηΐ ἤρυγε οὗ Βρ666}, 
πο, ὈΥῚ (86 υ86 οὗ δὴ ἱπίογγορδίοη, Ἰηνοῖνθϑ ᾿8' 
δίγοηβῷ περαῖϊνθα Ουν [οντὰ ἀθηΐαβ (Πα 6 οἂῃ Ὀ6 
οοπν!οἴεις οὗὨ νἱσθ οὐ᾽ ΘΓΙῸΓ ὈΥ͂ ΔῺΥ ΟΥ̓ {δμεπὶ. Μδῃν. 
ςοτηπιοη(δίοῦβ Κα [ἢ6 ἁμαρτία ᾿ῃ {6 .«56η86 οὗ ρεῦ- 
οσαΐπιηι, σα. Οἰδοῖβ, πον θνοσ, 88 Ριβοδίογ,. (δ νὴ. 
Κυρκο, Βεηρεὶ, Μαγκίαπά, (ὐδίηρθε]!, οβθημη., δηὰ 
Κυϊποςὶ, ἱηίογργοῦ 10 οὗ πιογαὶ 815 ἃ8 ορροβϑά (ο 
ἀλήθεια, ο'ἴησα πα σοηΐοχί Ψ1] ποΐ ρογ ἃ.8 [0 ἴὯΚ6 
ἱϊ ἴον ϑίη ργορθυὶν 80 Ἷδ]]Ἱοά. ὙΠου, {Ππογοίοσγθ, σοη- 
ἰ6ηΠ {πὶ τὰ πηϑῦ ἤθγα υπάἀογοίδπα 1 οὗὨ 677Ὸ" ΟΥ̓ 
ΑΙΒεῃοοα ἱπ ἀοοσίτίηθ6. ΤΠ ἔογοα οὗ {π6 ἀγρυϊθηΐ 
(μον {πη Κ) 5 (18; [πὲ 80 [ΔΓ ἔγοηι οοην οτηρ' ἰηι. 
οἵ 72αἰδολοοά, ἴΠ6 } σαπηοΐ ον γοργοδοῇ ἢϊμὶ Ψ ἢν 
(88 5]1ρῃεβί δγγογ. [πι|ρ6, ἱπάδβθά, οὐ]ϑςοίβ, [8 
(18 86η86 οὗ (ῃ6. ΨοΓα 15: αηπϑιια] ; ὑαῖ, ἴῃ ἔδοῖ, 11 15 
ποῖ υῃΐγοφαθηΐ ἴῃ {6 θ6βδὶ ασϑακ δυΐδοῦβ, ἔοι Πποῖη 
Κυρκα οἱΐθϑ βοιίηθ δχϑιῃρῖθβ. Τῃυ8 Ροϊνῦ. ἔχο. 
ΨΆ168. Ρ. 81. κρίνων καλὸν εἶναι, τὸ μὴ τὰς τών πέλας 
ἁμαρτίας ἴδια προτερήματα νομίξειν. Ρ]αἴδγοῦ Ρ. 878: 
ἁμαρτάνει οὖν ὁ Θαλῆς. Ηἰ8 οἴδιοῖ οἰἰδέ! 08 ἃΓ6 1688 ἴο 
16 Ῥύυγροβθ, βίῃοα {Π6Ὺ σοηίδίη ΟἾΪΥ ἁμαρτάνειν. τῆς 
ἀληθείας. ΤΠΘΓΕ ἅΓΘ βαν σαὶ ρᾶ5888ρ68 ἰη ΤὨμπον "468 
ψῃϊς ἢ νου ἤᾶνα Ὀθθ πιοσο ἀρροβίίθ, οἵ νῇῃοἢ 1} 
Ὑ}}}} Ἰηβέδηςα. {Π6 [ΟΠ] οΝίηρ. 1, 78. ἡμεῖς δὲ ἐν οὐδε: 
μία πω ἁμαρτίᾳ ὄντες, ἀῃὰ 1, 82. δόξης. μάλλον ἁμαρτίᾳ: 
80. «80 “ἘἜϑοῃγ}. Αγ. 480. φρενών. ἁμαρτίᾳ. Χεπο- 
Ῥἤοη, ἴοο, ι13868 δοέῤ ἁμαρτία δῃιὶ ἁμάοτημα ἴῃ. {Π||5 
ΨΕΙΥ Β6η86. .δ886 ϑέιγζι [6χΧ. Χθη. Α -νϑγῪ -8|- 
η΄ ράβϑᾶρα 18 οἰἰ6 Ὁν ἘςκΚΒΑΓα, ἔγοπὶ ΑΥϑοΡΉ. 
ΡΙΐ 574. καὶ σύ͵ γ᾽ ἐλέγξυ μ᾽ οὕπω δύνασαι περὶ τούτου. 
[δ1, ἤοννονοσ, ᾿ηο]]ηθα ἴο δοσθᾶὰβ ἴο {π6 οριηϊοη οὗ 
Ἴάταρο, Ψῆο ὑηηδ8 δούέξ [ῃ686 86ῃ868, ἀλίεης τ 6 
ψογά [οτ ποιὰ] ἀθἔδοϊ σθηθγα!ν, ᾿πο] ἀρ νσ ο΄ 01} 
Ῥτδοίοαὶ ἃἀηαὰ τηογαΐ, νίσθ ἰῇ δοίΐοηβ, δηἀ δγγῸΡ ἴῃ 
ποῖά; 835 ἰη 5. δ0θ,; 138. “ΕῸΣ {(Π6. 5'ῃ οὗ ΠΟῚΓ 
τηουῃ, δηὰ τῃ6 ψογάϑ οὗ (Πεῖγ 1105, [δῖ {Π6πὶ Ἔνϑὴ δὲ 
ἰφκθὴ ἴῃ {Πεῖγ ῥγίάθ ; δῃὰ (ογ ουγβίηρ δά ᾿γίην, 

ζ 
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ὑ ἰςἢ ΠΟΥ Βροδκ." (Οὀγίδιηγ [ὴ6 ἴὭγυλοσ 8. δοἱ ἴ0 
Ὀς εχοίμάρά ; ψὨϊοΐἢ 18,.1ηΔἀ66 4, βμιρροτίοα Ὧν τὴς 
ϑ Ππογιγ οἵ Ευιμγιβ δηᾷ Νρηηϊ8. ΒῪ ΟΓΓΟΣ 
ΟΥ νὶοθ ἰῇ βοίϊίοηβ, ΟἸγϑὲ βθθιβ (9 ρίδηοθ αἱ 1τἢ90 
ςἤαγζο Ποῖ (ΠΥ πδα 80 ὈοΪ Ωγ δάναηςοα ἀρδίπϑξ 
ἴαὶ οὗ Ὀεΐηρ ἃ πλάνας, ΟΥ ἱπηροϑίογ. ϑοβίθηϑηρχ, 
ἰπηἀοοα, γϑίδγβ 1Ὁ δοέείψ ἴο ἱπηροβίαγο, θὰ (818 γδ- 
ᾳυΐγεϑ ργοοΐ. ' 

40. εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω, Χο. “Βιυι 1 1 58.ὺ 118 
ἄγ, (Δ ἰΠογοΐοσγα ἀδβογνα ογϑαϊι,) ἢν ἄρ γε ἢοξ 
γίοϊά δββϑθηΐ ἴο ΤΥ 8886 1008 ἢ Τὸ [18 ἸηοΣΓορα- 
ἰΐοη «}68ι.8 ἀὐμιδοί ἀηϑιυογδ ἴῃ τῃ6 ἔοϊ ον ὴρ ψογάϑ : 
ἁ ὧν ἐκ τοῦ Θερῦ, ἕο, (Κυΐποα].) [1,μΔπ|ρ0, ἢἤονονοσ, 
ἘΑΚΘΒ (Π6 ψογά8 ἴῸΓ ἃ ποῦ ψοηθγαΐ αγβιπιοπέ, ἀ6- 
ἀυςεοα ἔτομῃ ἃ οτγιογίρη οὗ αἱἱ τῃ6 ρσδηϊηθ δΟῺ8 οὗ 
(οά, ἰο ρῥτονβϑ (ῃφὶγ Ὀοδβϑίϊπι 1πϑιηβεῖνοβ το μα τῆς 
8008 οὗἩὨ Οοά α͵86; ἴῃ ψὨϊοῆ ψογάϑ {6 οσγιτ ΓΙ οῇ 18 
βγϑί ργοροϑεί, δῃὰ ἤθη αρρέϊεα. 
,Ὁ ὧν ἐκ τοὺ Θεοῦ. Τῆθ86 ψόοσιΐ8, σοηϑιἀογοα ἰῃ, 

{πειηβοῖνοθ, πᾶν ἃ Ε}} δα ρἢ 8818 1 [ῃ6 Ῥογβοῃ οὗ 
(Ἰμγῖϑὲ Β1πηβο! [, βίποθ Ὀοίδ ἷ8 ρϑγβοη δηά ἀοοίγιχιο 
ψοΙ οὗ Οοά. Ὑοεῖ (86 ςοηποχιὸη ἰ8 οἰθαγογ, 1 {86 
ψοσάβ θ6 ἰάκβϑη, ποῖ ἔογ ἴπ6 ηδίυζαϊ, ρυξ {π6 αὐορέοά 
Β0οῃ8 οὗ Οοά. ([,Δ0ρ6.) Ηδυμηλη, [,Διηρ6, Κυρᾷβ, 
Ἐοβοπ., δηἃ οἴἤογβ, ἄρῖγθθ {Ππᾶιὴ 8 ἃΓ6 ἴο ᾿ἱπίθγρσοΣ 
δῷ 1260 (ροπὶί). Απὰ 80 Ευ(ζῃγπὶῖι8. Οομρδγθ 
1 2οδη 8. 10. 4, 4 δι 6. δ, 190. Ερῇ. 8.. Ηφῦγ. 2, Νυ- 
τωρτουβ (δ 581:0 4] Ὄχϑῆρ]65 ᾷγὰ ργοάυςεὰ Ὀγ Κυρκα. 
ΤΠ ἔογοθ οὗ [6 ἔογιῃίδ 15 ““ ἴο ἱπλιδθ αἰδι ΜΟΣΘΒ 
(οά, ἰο δ6 βιυάϊουϑ οὗἉ ρίθγ δῃὰ νἱσίας.᾽" 

48, 40. δίποθ (ἢ ΡΓΙΠΟΙραΙ ΡΘσβοῦβ οουϊὰ ποῖ τ6- 
ἔμτ6 (Π6 δγραπγαπίβ οὗ Ομ γιβῖ, δηά γοὶ αἰά ποῖ οἴσβα, 
ἰο δοκπονίεαρε (παῖγ {γα ἢ, ἴμῸῪ ρῥγοςθρὰ ἰο. ἰοδὰ 
᾿μ Ὑ{} 411 τπδΏηογ οὗ δῦυβο. ΝΣ 

Οὐ καλώς λέγομεν, ζο. ΗδΓ6 8Γ6 ν)2Ὸὸ ΓΘΡΓΟΒΟΠΟΒ, 
18ι, ““τἢου τὶ ἃ βαιηδγί(8η,3 1. 6. ποί ἰη παέέοη, Ὀυϊ 

- ϑρδιρδσίίδη τγδ8 ἃ ἴδια οὗ γσεργοδοὺ, κὸ Ηδαίδει πῖι υδ, τυ οῖχ 
ψΟ]ρα  ἀδηοίεβ θοΐμ ἃ ὑγυϊαὶ δηὰ ἱγτγεϊρίουβ ρειβοῦ. Τῆι ἴῃ, 
ϑοῖα, Ο, 8. εαἀϊς, Υαρεδηδβεῖῖ, δ0. ρίεδεὶμα, δατάμα, ϑαιιατίέαπιω, 
ἈΜαρυε, ατὸ ἰεττθ οὗ τεργοδοῇ εἰρίογοὰ ονγαγῇϑ μἷπι ΠΟ γεϑάϑ ἐἶν 
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ἦπ ϑόηϑ6, ἃ ἰἸουα δαυΐϊναϊ οί ἰο Ἡδγείϊο, (ΟΥ 88 ΜῈ βαν 
Ἡραέξφη,) θδοδυβο ἴ(ποὰ ἀδηίοβὲ (86 ἔγι6 στο] βίο τό 
ὈῸ σι (ἢ6 2968. (566 Φοῖῃ 4, 40.) ὙἹποῦὺ τον. 
ΡῬυρίοθε [Π6 ἰᾶν, σοηξοιηθϑε. ἰγδαά! οηϑ. (τοὶ. ἴ. 
Βευρ. δοὰ Τλσρῃθοοί.) ΒΥ δαιμόνιον ἔχεις 8 ΤΙηθδηξ 
ἀπὲ γί μοββοϑϑϑὰ ἢ ἃ ἀον!ὶ, τα. (ὅ6 6. Μαίί, 11. 
18. 4, 94. ϑοδη 10, Φ0. ψοῦγα 8566 ἐπ6 ποΐθβ.ὺ Τὸ 
418 Τϑργοόδοῦ «6808 τηα 68 (6 ἕο] ονίηρ, σα] δηὰ 
ἀἰϊρη!ῆθά δῆϑνοῦ “1 δηὶ ποὲ ροββϑθββθα ψ ἢ 8 ἀαν]!, 
νὰ 1 Βοποὺῦ ((ο4) τ Βαΐδογ, δἰιπουρὴ γ6 Ἰηϑ0ξ 
16, δῃά 64}] τη8 Ὠογοίϊς βῃ ἃ ροββ865864.᾽" .[68118 Παᾶ, 
δῖ νοσ. 20, Δ γηοα {πδξ ἢ6 ψ88 ΠΗ] ρσ τπ6 νἢ} οὗ 
᾿ἷ8 Εδίμοσγ, δηᾶ ργοίδβοά {μδὶ μ6 18 ρσοροιηάΐηρ᾽ 8 
ἔγυα ἀοόϊτγιηρ, 88 ἔγοῃ αοὐ, δὲ νϑσ. 40 : 88 [ἢ ἢθ δά 
8816, ““δίηςε 1 ἰδδοῖ νοῦ ἔγιια ἀοοίγίηο, ἐλογ [Ὁ γα 
ψϊδἢ το Κι] πὸ." Τιμᾶν τὸν πατέρα 5ὶρὨΪ 65 ἴο ῥΤο- 
ποία ἰῃῇ6 Ποηοὺρ οὗ ΟΘοά, δχϑουΐζο ἢ18 σοιϊητηδηΐα, 
Δα Θϑρθοίδ Υ ἀοἐΐνεν ἠὲ ἀοοένί πος. ὅδ8486 7, 17 ὃ 18. 
(οϑθηήπι. 8ηὰ Κιίὶη.) ἜΠ6 ᾿ἰδϑαγηθά σοιῃηπιδηίΐαίουβ 
Βενο, ἤονονασγ, οὐέϊο ἐο ησίϊσο, πὲ {Π6 τογάϑ, 
“Βθυς 1 Πομθηῦ ΤΥ Εδίβοτ," ἅγὸ ἡηϑδῆς 88 ἃ ῬγΘΟΓ 
{πᾳ π6 185 ποῖ ροβϑοββθὰ ΨΠΠ ἃ ἀ6ν]]} : βἴηοθ. (88 
ἢ λρα οὔβογνθβ) {η6 ἀδν}} όπου ποὶ Οοά, μαὲ 
ἰτβηβίοτα 41}|1 (σού ΒοηουΓ ἰο ΠΙπηϑοὶΐ, δηά. ᾿ποϊ θὰ 
οὐἢρίβ ἴο {τα πηρ]6 πον ἔθος (ὐοαΒ ὨΠοΠΟὺΣ ὈΥ 611. 

ὅθ. ἐγὼ δὲ οὐ ξητώ τὴν δόξαν μους ἼΘ᾽ ραββαρά, 
ΤΔΥ 6 (ἢ 8 ΡβΓΟΡὨγδβοά : “ Β6 1 80, ἰοδὰ πῆρ ὙΠ 
Τοργοδοῦθϑ 8Πἃ ΟΒρσοῦϊουβ Δρροιϊ δ οηβ; 2. Μη} ἠοῖ 
ψιησ]οδία ΠΥ Ποηοῦγ. ὙΠΘΓΟ 15 οη6  ῃΠο0 τ] Ὠοϊά 
ἀμ σοῸ ̓ παᾳυϊβείοη ἀροὴ γἢδῇ [88 μάβ886 4 Ὀθίνδοη 
γοῦ βηά δι6: ὙἘ} νἱησιθδίθ 7 ἢσηοῦγ, δηὰ ραηϊδἢ 
του Ψἢο 168ρῖ86 1.  ἜΠΕ “νοσὰ κρίμειν ἢα5 ἤδγδ ἃ 

ϑοχρίατεθ δηὰ (86 ΜΊβΟΒηΔ ομέμ, νυλιμοιῖ γἱεδϊῃρ' ϑυ Ὀϑεγνίθποα Ἰθ 
ἴδε Ἰοἰεγργείδι: 8 οὗ [6 Ἰεαγηεῖ. ἙἘῸΧ ἰΐ 1ἀθ δα δα ““45 ἴῃ Μ 
του ςἴεγβ, δηὰ Κησιν8 ποῖ ψῇῃδλι Πα ὁαΐτἢ, δὸ (6 ΜΙ δοΒδη αὶ δὶ βἰάςμὶ 
(εβοῆ 5, ποῖ Κηπουΐηρ τυμαῖ ἢς ἰεβοεβ." “" Νὰ 

ἘΞ δοῃοοίίροη ΘΟΙΒαΓεδ᾽. Ββιηα πὶ αν, ταῦθα, [Ὁ]. 191, 8. ννὮστα 
Ῥάνὶὰ ἰ8 Ἰηἰγοάυοσεα 88 δρεακίηρ ἴἢτ8 ἴο Με δεῖ : ““ Ὸὸγ ἐδγ ξαεἶ 
δ ἘΝῚ ἰϊ8 ονγῃ βίου, δηὰ ἀἰἄ ποῖ γεραγὰ {πε ρίογν οἵ Θοὰ : θυϊ ηρᾷ 
80 ἐσ Ἑ: οῃ [6 σσηίγαγυ, 1 υγαῖνο ΤΚ ΟὟ ΒΊΟΙΥ, δὰ δεεῖς (Π9 ΒΊΟΣΥ 
οϑορϑὰ," ὌΝ Ὁ Σ : τον τἀν ὴ ΘῈ 

ἀ 
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τεΐογεπος ἰσ {Π6Ὸ ἢπαὶ “σοϑυῖ οἵ Οοὐ δ' Ἰβάρτηεηξ ; 
Ὡδηλογ, (ἢ6 }υϑδόδίίοη οὗὨ πα ἰη]υγεά, 8δη6 ἴῃ6 ρυ- 
ΚἈβπηοηΐ οὗἉ [86 ἰη)γοσε. 
. ἢ]. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις, ΄σ. 2688 πον 11π|8- 
ἰγϑίθβ Ὁ δὴ θχδίῷρ]ε γῃδί ἢς δὰ 8414 δι νογ. 60, δπὰ 
ὈΥ {ῃ6886 ψογάβ ἰθϑοθθ8 ἄοιυ οὐ ψ}}} νἱπάϊσαίε 4Π 6 
ΠΟΠΟΌΓΡ οὗ ἰνὶ8 805, πδαιοὶγ, γ υεβίονϊηρ (Π6 τηοϑί 
δχαϊτοὰ ᾿αρρίηθββ οὐ ἢἷ8 ἐμ τ } [Ὁ] Οοσβ. Ὑπὸ 
ψονάβ, 7 α νιαῃ Κεὸρ πιν δαψίηρ, ὧδ δἠαίἑ πουε 
ὅ66 ἀεαξι, ατε Δ ΘρΠΟὔ6 (88 γ8 1.ΔΠ1ρ6) οὗ (ῃἢ6 ΜΒοΐα 
σονρηδηΐ οὗ ρῖδοθ, ὈοῚ]}) 848 γοϑρθοῖβ ἴΠ6 ᾿σοι 0 ἢ 
᾿δηἀ {Π6 ρΓομη186." Ο τηρεῖν, ὅζο. 866 {πΠ6 ἠοία οὗ 
Μαῖ:. 19. 17. Τδ6 ἴργπιυϊα οὐ μὴ εἰς τὸν αἰῶνα 
ΒΏΒΜΘΓΒ ἴο (ἢ6 Ηφῦγ. ΣΞ 2 82 πευον, 88 1ἢ 4, 14. 
18, 8. 96. τὰ 

Θεωρεῖν θάνατον, 116 ἰδεῖν θανατον, ἴῃ [Κα 2, 95. 
Βἰηῖθ 68 ἴο ἜἌχρϑγιθησα ἀθαίῃ, ἰο ἀϊ6. [{ 18 δοςουηίοιὶ 
8 Ηροῦγαίβια : δυΐϊ ἰ( ὀοσουγϑ ἴῃ. ΕυγΙρ. Ηφγϑοὶ. 5615. 
(Κυϊη.) Βγ ἀραίλ 15 ἤθγθ τηϑθδηΐῖ, ποί {6 32 γϑέ, ΟΓ 
[δι ρογαὶ, θυς. τῃ6 δεοοηά, οΥ δρίὶ γέμα ἀοαῖϊ, ὨΔΙΙΘΙΥ͂, 
᾿ἸΏΙΒΘΓΥ δηα Ρυηϑῃπιοηῖ. Α ἀοσίγηθ ἢοΐ ὑόν 
ἴο {πΠ6 ζ6 8, ἃ8 88 Ὀθθὴ ριονθά Ὀγ 1,πιῤθ, ἢ 8 
Ἰεδγπθά ποῖρ. Τῆυβ, ΚιιμσὮὶ, οὐ 18. 922, 14. . δηά 
6ὅ, 15... Θχρίδϊηβ [π6 τ6γπ] ““ δεοομά ἀδαξἑ," ὮΥ 
ἘΣ 9 ὉΒΩΣ ΓΛ, ἐλε ἀοαξλ οΥ᾽Ἱ ἐδ δοιΐ ἐπ ἃ 
μέγ ευυτίά. 5 5 ἃ 
 ῥᾷ, ὅ8. Ἔδ6 Ῥαγίϑοοβ, υηάθσ (Π6 Ἔχαβρογδίοη οὗ 
ΘΩΥΥ δη4 ιαίγοι, ἤθγο δραίη ρεγυογέ ἴΠ6 β8θῆη86 οὗ 
ΟἸ τ 8.5 νογάβ. ““ ΝΟΥ͂ (880 {Π60.) 11 [8 ρἰαίπ ὮὉΥ ἃ 
πον ἀγρυτηγεηῖ, ἀογινοα ἔγοτι (ΠΥ ονη Ψψογαάβ, {Πα γα 
ἢανα ἐγμέν σπαγροὰ ἴπ6ὸ στ ἢ ἀἰΑθο] 8. δηα . πιδά- 
Ὧ688. ΕΓ ΑὈγδῆδιῃ δηὰ ἴῃ6 Ῥγορῇβίβ δβρθοῖ Ἐν 
θεϊονοα Ὀν (σοά ἴον (πεῖν γἰρῃίθουβηθββ δηα ΡἱοΙΥ, 
8Γ6 ἀολά," ζο. Οπ ἴδ ρῆγδβθ γευέσθαι θανάτου, ἐαΞές 
"Ἂ ἀοαΐλ, ἐτρογίοποο ἀθραξὴ, αἴθ, 886 [ῃ6 ποία οη Μαίϊ. 

, 98. ΐ 
58. μὴ σὺ μείφων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραὰμ, 

ὅστις ἀπέθανε; καὶ, δις. 1. 6. αὔτί δοὺ ρσγοδίοσ {Πᾶπ 
1086 ψῇῆο οουὐ]ά ποῖ ργϑβοῦνα ἐλεπιδοίυθα ἔἴσοτῃ ἀθδιὶι 
του ςἢ 685 {Ππεἰς ἐο ίοιυεγα. ““ Ποπὶ ἀοβὲ (ῃσα ρὲδ- 
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Ἰοπὰ ἰο Βε2᾽ εἰϑίοίῃ Ῥδγαρηγάβοβ {π5 ““ΤΉΟΒ86 
ὙὯο0 Κερί {{πῸὶ σοιῃτηδηἀπιοηῖβ οὐ Οοα ὨἰΠΊ86 1}, γθγα 
ποί οχοπηρὲ ἔγοπι ἀθδίῃ : ᾿ δηᾶ σοπιραγοβ Ἠοήν. 1]. 
ᾧ. 107. κάτθανε καὶ Πάτροκλος, ὅσπερ σεὸ “πολλὸν 
ἀμείνων. ἸΤλιοτεῖ. 8, 1065. ““ἴρ886 ἘΡοιγαΒ. ΟΡ 
ἀόδουτοὶι ᾿ἰπλϊηδ νι, Θὰ ρσόηυβ Ὠυπ)δλιπὶ ΙσΘΠΙΌ 
Βιρογανίί, σὲ οπηηθβ Ῥγδϑίσιηχὶ -566}145, ὁχογίυβ υἱ 
τἰτο ς 801. ]1Δπὴρ6 οὔβοῦνοβ ἐπδὲ τῆ 6586 δή] 
ΤΟΔΒΟΠΙΠΡ8 ἅΓ6 Οὗ ΠΟ ἃν81}, βίπσα {πθτθ γὰ8 ποίη 
αὐϑυγὰ οΟΥ ἰγγαϊίοηδὶ ἴῃ ἰἢ686 ργοιθηβίοηβ, 1Γ 6508 
ὍΘΓΟ ΓοΆ ΠΥ {Π6 ρουβοη Ψ ΠΟΤ ἢ 6 ᾿Γοΐδββϑα ἢ ΠΊ56]Γ τὸ 
θα, παηηλοὶν, (η6 Μεββίαῃ. Ναν, {Π6 96 ν8 {6 πη 56]ν68 
δοκηον]οάροα {81 (6 ΝΜ αβϑίδῇῃ νγνᾶ8 ἴο Ὀ6 [Ὰ ΒΌΡΟΓΙΟΣ 
ἴο ΑΡγλδαπ), Μόοβθβ, ογ 4}} 1}6 Ῥιορῃδίβ, οὐ ουδῃ 
ΔΏρ6 18. δ'αα τ|6 ΒαρθΙη]οαὶ οἰϊδι!οη8. ἴῃ 1.8Π}Ρ 6 8 
χπιόΐα οἡ [ἢ 8 ρΡ45886, δΔη4 ἴη ἢ15 [Ὠγὰ ΕΧΟΓΟΙΣ. ὁη {Π6 
451}. Ῥβα]π), ὃ 125. 8.64. .[68..5 (οὔβϑογνεβ Κι! η06];} 
ἸΔΟΎ δά ηγν 8 {πὶ ἢ6 18 ΒΌΡΟΓΙΟΓ ἴο ΑὈγαϊνλπι δηὰ 
186 γοϑί οὐ {Π6 Ρι ρ ἢ ῖβ ; θαζ ΥΓοηονθ5 ἔγοιη ἢ 56} Ὁ 
186 οἴαγρα οἵ βϑοεκίῃηρ νϑίῃ ρίογυ, βίποβ ἢ "ἀοθβ πὸϊ 
Ἔνθῃ 866 ἢ!185 ΟΥ̓. ΕΝ ἘΣ. 

δ4. Οὐδὲν ἐστίν, ἐς ποιισἧδ. ΑὮ Ἔχργαβϑίοη υβεᾶ Ὁ 
{Π6 ϑΔοτοᾶ, δηα 8150. ριοίΐδπβε τοῦθ, ἴο ἀδηοίδ" 
«γογ ἢ 658 τ ηρ. 501 Οον. 8, 4. τον. 18, 4. Ἐςςοὶ 
8, 10.- Ροϊγθ. 4, 84. Ρίαυί. ΜΊ]. ΟἹ]. 1. 1. ΜδηΥ 

. ΤΊΟΓΘ ΘΧΔΙΏΡ]68 ἃΓΘ ργοἀυςσοαά ὈΥ 1ἀπὴ|ρθ6. Δοξάδιό 
ἐμαυτὸν. Α σψοτγὰ [Ἀπ] αν ἰο {πΠ6 Ενδηρο] 18ῖ, βρη! γ- 
ἱπρ (ϑᾶγ8 ϑοδ]θαβηθν,) ἐο μάσο, ἐλῖηῖ, ἀρρτοξϊαξδ, 
ῬΥΟΉΟΙΗΟΣ ορὶπΐοη ; ἃ8 ἴῃ Τδυοςγά. 8,45. (οἰεὰ ΕΥ̓ 
νεἴ8.) καὶ μετὰ πάντων ἕκαστος ἀλογίστως ἐπὶ πλέον 
τι ἑαυτὸν ἐδόξασεν. Βιυι!ί δοξάϑειν, (ῃΠουρἢ ἃ τεσαοπί 
ἐογ ΜΙ [Π6 Ενδηρ ] 8, 18 πονϑῦ υϑϑὰ ὈῪ Ὠπη ἐπ 
ἐλῤὶδ 5686, θυ αἰννᾶγϑ8 ἴῃ {Πδἱ οἵ ““ ἐο σίονΨ, ἔο γαΐδο 
ἐο λοπομγ." 10 18 δαυἱνα]οηξ ἴο (ἢ 6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ ΟΥ̓ νου, 
ὅο. ““ἐο δοεἶ ἠὴδ οἱὐη ρίογψ." Ἡδετο, {Ποσοίοσγο, ἱξ 

τησϑί θα γοπαογεῦ, (αἸῸ [Π6 ροπογα ΠΥ οὗ σοτη πη θηζδ. 
1ο0Γ5,) “ἐο ἐαΐο σίοτῳ ΟΥ̓ λοποιιν ἰο οπμϑϑδοί ἌΥ 

δὅ4. Ἔστιν ὃ πατὴρ μου.ὃ δοξάϑων με, ἰἰ 15 τὴγ ΕδιδὸΓ 
ψιΟ δϑοσίθβ ἴο π|6 8 ρ]οιγυ (οὗ Μεϑβϑίδ.) Ηδ. τὴν 
δόξαν μου βητεῖ καὶ κρίνει. πε 
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ὅ4φ. Ὃν» ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς ἡ, ἐέξ ἜΠ|5 15 ρυΐ [Ὁ Σ᾽ 
Θεὸν ὑμών εἶναι, οἵὔ ψῇῆϊοἢ Ιἀΐοπὶ ΘΧδρῖ6Β ὅτ6 
Κἰίνεη ὈγΥ Βαρίνοεὶ δπὰ Κυρκο. Τῆι, Τὺ. (Ὁ. 
Ρ. 48. καὶ ἄρτι ὑμῖν εἶπον, ὅτι τύχη καλεῖται, ᾿δηὰ 
Ρ. 49. καὶ πρότερον εἶπον, ὅτι ἀκρασία καὶ ἡδυπάθεια 
καλοῦνται. ΤὴΠ6 86η886 ἸΏΔΥ 6 ἴπυ8β οΟχρτγοββαὰ ; 
“086 ΜΟΓΒὮΠΙΡΡΟΓΒ γ8 ρΓοΐθ88 γοιγβοῖναϑ ἰο Ρ6.Ὁἢ 

δδ. καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτὸν, “ δηἀ (γ61) γα ἀο ποΐ 
Κκηον [ΐπι, ἱ. 6. ηοῖ ἐλογομκἠϊν δηὰ (τὰν Κπον ἢΐπη, 
δ τη ἀοτγβίβηἀ [γ18 σοιη586}8 σοποογηϊηρ [Π6 βαἰ να οἢ 
οὗ θη ὈΥ πι6; Ὧογ ἀο γὲ νυ βῃ (ο Ὀ6 τδυρῃϊ {ῃ6 πῃ}. 
Υε γοῖιβ6 ἰο γθοορηϊβα τ ἀϊρηλίγ, 8ηἀἃ γα γο)θοῖ ΠὨΥ͂ 
ἀοςοίτιηθ. Βαυΐ 1 Κηον ἢ 5 ψ}}}, υπαἀογβίδηα [ποσοῦ ἢν 
Ἦ18 σουη868, (1, 18.) απὰ ὀχϑουῖθ ἢϊ5. σοπηηδη 58." 
(Κυη.) Τῆυ5 6 πιαῪ ᾿ἰδάγη (88 Ευςῃγπ5,) (ἢ δ 
1Π6 Κεοριηρ οὗ (ὐσοή δ σοιηπηδηαἀπιοηίβ, 18. ἃ βρη δηὰ 
τοοῦ (πὶ ν6 {τ} ΚΠΟΥ͂ Πΐ ΠῚ. 
ὅθ. ᾿Αβραὰμ --- ἐχάρη, 1. 6. “ΑΡγαἤδῃ), ἴῃ δῃ- 

σαβίογ οὐ ψῃοῦ γα Ὀοδδί, νγἃ8 ἴαγ αἰ δ γθηεγ ἀἰβμοβοά 
ἴο ψΠδῇ 6 8Γ6, ΨἼ)Ο 80 ἔᾺγ ἔγοιῃ γϑ)οϊοἰηρ δ βε θῖν; ΠΥ 
Δἀνοπί, γα)οοΐ πη6, δηα β6εἷς ἴο βίαυ τγ6.᾽ (ὅε6 νοῦ. 89.) 
Βν 1686 ψογάϑ, .68115 πηρδηΐ ἴο δχοῖξθ. π6ὸ 768. ἴο 
(ΠΣ Κ τποτα ᾿μΒ0}γ οὗἁὨ ἢ]8 ρδεβοῃ δηὰ αϊρηιϊν, ἢς 
(βδοἢ 68 (πθῖ ἐΠπαῦ Π6 18 ἔν ρστοδίοσ (ἢ Δῃ, δῃὰ βυρουῖοσ 
ἴο ΑΡτδδπι, 848 θοΐηρ τη6 “εοειαθ. Δ ΏΘΩ ἢς 56ϊά 
πὲ ΑΌγαμδηι ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν, ἴῃογ. 
ταϊσμς ἐΠ6η οοἸ]]οοὐ (δὲ αἱ νϑγ. 51. "8 ἀρεννΑν ἢ σῇ 
ἷβ παέωμγαΐ ἀεαίῃ. ᾿Αγαλ)μάω, ἴο τε)οῖοο, , ]οἢ 
18 ὉΒΌΔ ΠΥ οοηϑίγιοα ψ ΗΒ ὅτι (45 ἴῃ Μαίιῃ..δ, 16. 
1Κ61, 47 διὰ 48. Αρ. 19, 7.) ἃ8 Πα ἵνα," ἃ ραγίιοὶδ 

Ἔ Ἴνα δοϑίηδ ἴο ὃ6 ἴΠε δοοιιδαίνο (ἱτἢ (ἢ6 ϑυθδυάϊτοη οὗ κατὰ) 
α ἵρ, α Σἠοοί, βύγε, νυ ιδίθνυεν ἱδεμεε ἴγοτῃ ἃ τοοῖ, δηὴ ρσεποτα !γ, ἐσεωέ. 
ΤΈυ8 ἰϊ ΏΔΥ ννε}} ἀαῃοίε (Π6 ἑδεμα, ἐπα, ΟΥ ρυγροθο οὗ αεἰΐοπ, εα 
ἧς ἀδηοίεβ μήεγε, ἴξζ δι ρηΐθεβ {πε ἴβϑιια οὐ δηὰ οὗ τποέΐοπ, {πὲ ρίαω 
τοἶεγε ᾿ἰὶ σδββδο8. ΕΤο ἴῃς τυογὰ εἴς σα) ἴπ6 [,πἴ] ΟΣ: ἴογ 85 ἴς 
δὶρτῆεθ ἃ ἤῦτε, 80 1ξ πϊρεςὶ τνοῖ] ἀεηοῖε ἃ πεγῦε (8η δοΐϊθδ ΒΌτε), 
δηὰ ἐποροίογε σέγεηχίδ, (ἡδιηεῖγ, υυῃαὶ εἰτίη οιἢ ἴμ6 ἤοτνυεβ, 2σσ {Ππδὲ 
ἦδ ἴπ6 ογ βίη οὗ {6 ννογὰ, δηὰ {πὰ πδίιγε ὁ 16 ταεΐϊδρῃοσ). Εγοπε 
1818 βαίωβ ἴς (ὦγ ἵν}) ἴνος ἐμε 06 ἀεραυοσεά πὰ ΑΠρ-. 56χ. δηὰ Οἱὰ 
ἙΠρΠΒἢ ἱπηρ, ἱπιρ, α ἑποοΐ, το ρου οα ΠΥ ἃ δῆ. Α ἴογῃῃ ἔος- 
ἘΏΟΓΙΥ Δρμ]ϊεὰ ἴω ποηοὺν δὰ αβξεοιίου, οὗὨ νοὶ Η. ΤΌΟΚα ᾿δ μνοή 
ΒΌΠΕΓΟΙΘ ἐχδιηρίε5. ΕΣ Ὑα τν 

, 
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ἰράϊοαθδηρ [16 ἴϑ8υ6,) οΥ Θη οἵ δοιίοὴ οὐ ἔπομφῥδις 
ΜΉΙΟὮ ργονθβ {Πδὲ ἴῃ ἀγαλλιάω 8Βοπι6. οἴϊιαῖ γϑ Ὁ ἰ5 
σοιηργομεπάρά ς οὗ ΨψὨιοῦ Κιπὰ οὗ νοι 8 (σα! θα φεγῥα 
»γιερ παηΐϊα,) ἃ στοαῖ ὨυτηθΕΓ 18 σοἰδοίεα Ὀν (5}4588ὲ 
Ρῃι]. ὅδονῦ. 185. 8.6ᾳ. Πδῖἢ, δηὰ Ὀγ (αίακ, Ααν. Μίβο: 
οβίῃ. (. 81. δε αἷδϑο ΕἸβῆογ οὐ (ἢ 15 όϑϑδβθι 

Ἰτγαλχίάξαο τουδὶ {πογοίογο ὑ6 ὀχρίαἰποά ἐαέσῳε. 
ἄτι ορέαυϊξ, αγεαΐζῳ ἰοπσοά, οὐ ἐαεἐεα αὐ ἐδα ἦορς ψ 
δοοὶηξ πιῳ ἄαν, οἵ ἐδδ ἐΐπιθ οὗ πῖὶν αἀυφηΐ α5 Μίεσδίαβ; 
Ἡμέρα 15 οἴθδῃ υβοὰ ἔογ ἐΐπιθ. 80 Μαίιΐι. ὼ4, 87. 
Ηδερτ. ὅ, 7. Ἰδεῖν τὴν ἡμέραν 5ιρῃῆε8. το" ᾿νε Ἰοης 
Θηουρ ἴο δἰίδίῃ δὴν {πιηρ ΨὨϊοἢ γα ΠΟρΘ6 οἵ ἀδβίσο; 
ΟΥ̓ {Π|8 5686, [86 ἀρ μρματ ἢ ΘΧΔΙΏΡ]65 ἅγ ρῥγοαιιςοὰ 
δ ΕΙΞηοι δῃδ Κυρκο. ἴμικα 17, 22. ἐκιθυμήσετε 
μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ ῳἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν. ἩΗδοιῃ. 
Οὐ. ῥ. 811. ἵνα νόστιμον ἥμαρ ἴδηαι" δηὰ Οὐ. θ. 466: 
ἙΕυτὶρ. Ογοὶ. 486. εἰ γὰρ τήνδ᾽ ἴδομεν ἡμέραν, Ἱζύκλων- 
“πος ἐκφυγόντες ἀνόσιον κάρα. (ἴα. δὰ Ώ) ν. .1ὅ, 12. 
αὐϊηαᾶπι ργεθβ6Π8 Π]ὰπὶ ἀϊαμὶ }}}}} ορ δ ἰβδίπιιπιὶ νά οσο 
βοίυϊβδεα. δ᾽ δἰβϑίθιῃ σοιραγοβ Αυγβίορῃ. Ραρ. 848. 
εἰ γὰρ μοι γένοιτ᾽ ἰδεῖν ταύτην τὴν ἡμέραν. πότε, 
Ἀτιβειά. 1. Ρ. 899. ἣν μὲν ἐκ πολλοῦ πάντες ἡμέραν ἰδάμ 
ἐπεθυμοῦμεν, ἥδ᾽ ἐστὶν. ῬοΪγὉ. 10, 4. ἀ6 Ρ, δεϊρίοηρί 
εἶ γὰρ ἐμοὶ ταύτην ἰδεῖν γένοιτο τήν ἡμέραν.δο {πὰ [Δὐϊη 
οδέϊο βιρῃϊβῆοβ ἰο Ὀ6 Ὡονβὰ ψ ἢ ἀδβίγα, ἔο ἀ658|Γ63 
ὋΣ (48 Ῥγιβοίδη (615 ι.3,) 1ἴ β'σῃιῆθβ ργοροεὶν σαρέμ οἵ 
πιοέιι ΟΟΥ̓ΡΟΥ 3 πἰβυστο ξαμαϊιρη. δὸῪὲο ΒΘ ΒΠΘΓ σοπ᾿ 
Ρᾶγϑβ (ῖο. ἀβ Οἵ. 1, 20. ἌΡΡΕΝ α᾽8 ἐαηφχαπι ἐσ ΐν 
ἐαϑαὲ ουρίεηάο. Δ Παη ΑὈΌγαθαπη 18. μϑσθ. βαϊα ἰα 
ἢδνα ἰοηρεά ἴο Ὀ6 ἃ βρθοίαίογ οὗ [6 Μεββίδη βάνει, 
{Π6Γ6 5 ἃ νἱαν ἰο {6 Ρτγοπ)ῖβθ8 τηδ4θ (ὁ ΑὈτγδῆδι, 
νυ] οἢ (Π6 Ψ6ν}8 τοΐδγγεα ἴο {Π6 ΜρἌιδῃ. (ὅ86 δ. 
18, 18. (αἱ. 8,16.) ὙΥ̓μιδὶ «681:18 ἤθσθ βαγδ οἵ ΑὔγαἊς- 
ἤδη), 13, δἰ δηοίπογ {ἰτπη6, Δῇγπιοά οὗ (Π6 Ργορβόίϑ. 
Δη4 561η19. δ66 Μαιῇ. 18, 17. 1χ|κ610,,9.. - 

50, καὶ εἶδε, καὶ ἐχάρη, ἱ. 6, ἴὰ (86. 868[8 οὗ ἐδ 
Ὀ] 6586, ἰη Οτγουβ, πού ἴῃ Ηδανθη. ὅ6εε [μ|κὰ 16, 
8. Δη4 Μαί(ῃ. 92, 82. δῃά {π6 ποίθβ. Εἶδε, λαξ 
466), 1. 6. ἜΡ ἢ [85 Κποῖοθ ΤΥ δανοϑηΐ, δπὰ [8 
61 ον αἱ 11. ἼΠ6 νοτῇ ἰδεῖν, ψ Εἰσί γυδὲ Ὀοίογα νὼ 

4“ Ογἰδί βοσα δοεηγδ ἴο ἰηάϊςαίε (αὶ ΑὈτϑαπὶ δὰνν ϑύῃ)α ἕαϊηϊ 
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πἀΣοοὰ ἴῃ ἰΐ9 ὈΠΥΒΙΟΔΙ ἀπ ἃ ΡΓΟΡΟΙ Β6η86, ἢ88 Πεῖα ἃ 
ἐξορίοαὶ βἰ μη! βοβίίοη : απὰ ἀφο ΟΠ ἜΥ̓ΒΗΡΕ ΕΣ ηοξ 
βηίγοαιθηιγ (ἢ 8 οἰ ρίοΥΒ ψογάβ Ἰη 8 ἔν ο-[Ὁ[α βιση]- 
βοαδίίοη ; 86 1η.1, 88. 1 νγᾶβ ἃ σοϊῃη πο Ορ]ηϊοῦ οὗ 
(Π6. δηςἰοηΐ8, (Δηὰ δηχοηρβὲ ἴΠοιη ἴῃς ΗΌτγονν8,) {πὲ 
τη6η, δἴἴϊογ ἀδαίῃ, δηά ἴῃ Οἴοιιβ (ρα ἱπέδγοβ), ρυγουθ 
τη θηί8}}γ [ἢ6 βδῖ! ἀ68]ρΏ8, δηα ἔδοὶ Ἰηἰογοϑίθα 1 ἐπ 6 
ϑαῖη6 ΟὐὈ]δοίβ 85 ΤΕΥ πδὰ ἄοπα οὐ θαγίῃ. ΤΠΟΥ 
{πουρς (ἰὰ (πΠ6 ψογά8 οὗ Ψιγρ].) οαπάδθηι σπγαπι. 
εαάοπι δἰμάϊα, γι υἱυὶδ 7μὶδοεηί, ἐοίωγ 6 γϑροδίος 
ἀρηιὶ. ΤΠυ Αἰ80 ἴῃ 15. 20, Φῴ δηά 28. “δβοοῦ 18 
ἀθεοογθοά 848, Ἔνθ ἴῃ (ἢ6 βῃδάθ.- δείον, ἔδδ!ρ' 
βοϊοἰΐουϑ ἀῦουΐ τἢ6 αΐα οὗ 8 ροβίεγιγ. ὅ8ο ἢ 1]ο 9, 
10. 866 κἷβο Ροίι. ἔχο. 8. οἡ 2 Ρεί. δηὰ Μιίβοϊοσ- 
Ιεῖ οῃ Ηον. ὦ, 18, δῃά 91. Οἰδοῦβ {{}18 Ἰῃϊεγρτοῖ, 
.« ΑὈγδἤδιη  ογθδαιο ΟὨΪΥ ΤΥ {{π|68, Δη ἃ γε]οϊςοἀ ; γ6, 
ἢ ΔΓ ΨΙΠ65568, ΓΟ] ΘΟ [16 :" τΑΚΙΉρ ἵνα [ῸΓ ὅτι, 
δηᾷ ἰδεῖν ἴον προιδεῖν ; 8ἃ8 ἴῃ «ο9ἢη 18. Φ. ᾿ΑΟἰδβ 20, 92. 
ΟΣ πόῤῥωθεν ἰδεῖν, ἰη ΗΘ. 11, 18. Αῃηὰά δο Αἰβο ὅβη. 
57,.18. ΤἼοΥ οἰΐο (Ις. δὰ θῖν. 4,9. τ. 2ΖΈη. 9, 
125. Ῥιϊη. Ῥαη. 21. [{8΄τ6 3011 οἴηπηιτ σοηαρὶ εἰ ΐ, 
υἵ ραίεῖ ραίγίδ θβ868, δηΐβαιδηι ἤθγεϑ. Εταβ ΘηΪπὶ 
ἰῃ.. δηϊπηΐβ, ἴῃ 1υἀ ς}}9 ποϑίγι8. να Μεῖ. 156, 64. 
Ιβ4υ6 Ἰ1οοΐ ΠΟ} τορσίοηθ8 γοιηοίοβ Μϑηΐο ἀθ05 δα: δ,- οἵ 
48 Ββαίυτα ποραῦθαΐ, ΝΊ81)8 Πα Ππ] ΔΉ 18, Οσ1}}18 68 ρ6.- 
τοτὲ ἤδυ δὶ, (Οἷς. ρσγο Μιίοης 29. Ὁ ορίαἰοπαβ ηο8- 
ἴχῷ, αι. νοϊπηΐ, 815 1η{πΠΘΏ ΕΓ, αἴ Θἃ ΘΟΓΏΪΠΏΙ18, 4υθϑ 

ν᾽ ἀΘΠῊ}8; ἀπά Ερ, ἔδπι.,.8. Μδηγ οἵδὸν ἱπίογρτγο- 
ἰϑ(10ῃ8 ἢᾶνθ Ὀεδῆ μιοροβεοίῖ, ν Ὠϊοἢ ΤΏΔΥ 6 866 ἴῃ 
Κορομογβ Αμπαϊθοίβ.Ό Αποίΐοῦ ἢ88 γθοθηι ! Υ ὈθοῺ 
Ῥσοροβοα Ὀγ Ζοιρίθσ, νῃο γοπάθγβ: “δγαλαλπιι υἱάδγ 6 
ἀδδιάονγαυϊέ πια)εδέαέενι [)εὶ οἐ πιϑοαπι, ἐπιηιογ ἐααΐο εἴ 
“}εἰϊοϊέαἐο δμπιπια αμμαά Ζ)ειηι ζΓιὶ ορέαυϊ, οὐ λεῦμδ ἀδ- 
δἰἀον ἰδ ροδέ πιογέοηι ραγέϊοθρα ἐαοέιιδ δῖ. ᾿ΑΡριιοὶ- 
τιον. ΑὈγδῃδῇλι}8 Ροϑβί πηογίεπὶ ΤΉΠ]Ιχ ονδϑιῖ, οἵ φώς 
αυο΄ιιθ βοζβ δεὶϊξ 6}08, 40}1 τηϑϑδηὶ ἀοσίτίηδπ (δπδέ. 

νεϑιϊρεθ δηὰ ᾿ἰποδηγθηίβ οὗἨ νγῆαϊ Βῃου] 4 ἴδε ρίβος πὶ {ΠῸ εἶπιο οὗ 
ἔῃε Μεβϑίαῃ. Τλδὶ ΑὈγαπαπὶ νγα8 ποῖ ἑδνουγεὰ ννἱιἢ (ἢ 8 Ἔχίγαογάϊ-. 
ΠΤ ΓΔΟΌΪΥ αἰΐ αὐ οπςδ, ΟΥ ΟὨ ΟἿ Οοὐζδδίοῃ ΟὨΪΥ, νγῈὲ Κῆρνν ἔγυῃ ἔα 
δοοτεὰ. υτιιΐηροε: [ῸΣ (6 Βοη οὗ Οὐ“ ϑοϊηοῖ! 68 γανοδὶοὰ Ὠἰ θεοὶ ἴο 
[ἰπῺ ἴ Δ ἀϑϑιπγδὰ ἴογη. (ϑομοείίρεη.) 
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ἘΞ Κοστήδη δη οἴπογ οἰϊεὰ ΒΥ οἱ ἢ, Ἔχ δίῃ: Αὔγαρ 
᾿ϑηπιὺδ σΘη 18 νοϑίγθο Δ οίογ, νθὨ δ ΠΟΙ ρ ΒΒ [ὲ5- 
86 ἴ, 58] ΠῚ5 τη6}6 [θιροΥ 0.8 'ρ81 νίνθγα Ἴσοηξμίβοξ, 
Φίβϑηΐῃι 18πὶ 46 118, αυϑὸ νἱἀοραῖ, 46 126 σοχηῃονοζδῖ, 
αἰαῖ οδῖ.. - : 
ιν 4}} {1π686 1πογργοίδ 08 ἈΓῸ ᾿ἴοο ἔδγοίδιομοά, 

δηἀ 8.6 ᾿πἀθθα δ ναγίδησθ. νι ἰἢ6 ὠδμ8 ἐοφιοηαδ, 
8η4 {6 σοπίαχῖ. Τα σομηηοη [ηἰογργοίδιιοη ἰδ 
τῃογοίογα ἰο θ6 γοίδιηθαά, νῇἢϊοῇ 18 γοσοιῃιθηαοα Ὦγ 
118 5:0} 1ΟΣ γ, 185 σοηβγηγοα ὈΥ τῇ6 βδογθε ὑϑᾶρθ, 18 
ΔρΤΘΟΔΌὉ]6 ἴο {π6᾿ 618} πιοάθβ οὗ {πϊηκίηρ, δηὰ ἐπ 
80Ορ6 οὔ ἐδ ραϑϑᾶσρθ. πε .6ν8 δϑκεα : ““Ατὶ τΠο8 
στοδλίον τδη οὐγ ἰδίῃο ΑὈΌγδῃδη), νἢο 18 ἀδαή 3 ̓" 
Το νυ] θοῇ 96805 τορ] θὰ, “1 αι στοδῖογ. Ηδ ἀδβιγοά 
ἴο0 866 ΠΥ {1π|6, Δηα (δῇ ἀθαί,) ἢ6 λαδ Β6θἢ ΤΥ 
δάνοηίς" (Κυϊηοοϊὶ.) 

δ7. πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις --- ἑώρακας. Ἡδροτε 
"ΕΠ [Π6 ῬΠδτγί86 68 ρου ΌΓΒΘΙΥ πλ 51} 6 ΓΒΓοῖ {Π6 56 Π86 
οἵ (ἢ γϑι 85 νοτάβ. “)]})δί (58 Υ {Π6 0} Παϑβί τοὺ Ὀθθῃ 
ΠΟΠΙΘΙΠΡΟΓΔΓΥ Ψ1}}, Δηαἃ σοηνογβθα νυ] ΑὈγδἢδπι ἢ 
Νον “6815 δὰ ρα58δα ἢ18 {Π1γ 61 γογ (866 Γ0Κ6 8, 
1, δῃὰ 29. δηὰ {ΠῸ ποίβ,) θυῖ νἢγ βιουϊε (ΠΟῪ ταἸΚ οὗ 

᾿ς 88 ποῖ δανὶηρ γοῖ α“έαϊποϑα 15 ἤειοέἠ γοὰγ Ὁ ϑοῖῃηβ 
δησίθηῖ σοπηηδηΐδίοιβ (45 ἰγϑῆθουβ,) (Ὠουρῇς {Π8ϊ 
δεβιι8 88 ΠΟΥ ΠΊΟΓΘ (δη [ὈΓΙΥ γϑαῖβ οἷά. (δ6ε. 
Ταρ6.) Απᾶ, οὐ [6 οἵπεοε πδηά, ΟἸγγϑβοβίοπι 
Δ ΟΙΪα πᾶν τοδά ἴογ πεντήκοντα, τεσσαράκοντα. ΑὮἢ 
ὉΠΑΙοΥϑοα σοπ)θοΐυγτο. Οὐτοῖβ δηὰ ἩΗρίῃβὶιβ 
ΑἸ Κ (δὲ {πὸ 268 δὰ τγείθγθηοθ ἴο (ἢ6 ρογοά 
ΨὨςἢ ᾿πογνοπρα θεΐψθθη οπα Ψ9001}66 ἀπα δῃοῖδογ: 
4. ὦ. “Του. ἢαϑὲ ΠΟΥΟΡ 866ηὴ 8 {{01|66. Βαϊ 
ΠΟΙΒΙΏΡ Οσ8Π Ὧδ ΠΊΟΓΘ ΠΔΓΒἢ ΟΥ̓ ἔγιρσία τἤδη {ἢ}|8 ἰπΐοσε 
Ῥτγείδιίίοη ΕΓ γπηῖι8, Βγάβηγι8, ᾿δῦρο, Ηδυπήδῃ, 
ὙγπΌγ, δηά οἰἤογβ, να βιρροβοά {Πδΐ «6808, ἵγοσω 
Ὧ!15 δ οὗ ἰαθοιιῦ δηά Ἵοἄγρ, ἰοοϊοιεὶ οἱάθγ {πῇ ἢδ νγ 83. 
ΤΠ18,.. ΠΟ ΝΟΥ, ΒΕ66Π9 ΘΧΊΓΟΙ ΕἾ ἰμγ- δἰο θα, πὰ 
ΠΟΙ ἃ ρτγαιιοι8 Βυρροβιίίοη. [Ϊ ΘΠ ΟΙΥ δββθης 
0 ΒεΖα, Βοβθῆπ. δηὰ Κυϊποοῖ, (ἢ ([Π6 Ρ]ιατίβθθα, 
ἤθῦα, 88 8 ποῖ πηι ϑ8ὶ ἰοναγαὰβ Ορροπθηΐβ ἰῃ ΔΓρα- 
τηοηΐ, σοποθάα πιοῦα ἐπδη δ Υ ψουϊά νϑηΐαγα ἰο δβΐκο 
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“Κυϊηοσί, ἰηάοοά, ποιῖοεϑβ ἐμαὶ {{|8 τι ποῖρ]8 ἀσεβ ποῖ 
οἱ ΘΠΒὉ]6 ι.8 (0 5886 ἢν {Π6 παιιῦδεῦ ἡ ὲν ββουϊὰ 
αν Ὀ6θη πηρηϊοηθά. Ἧς {π|ηΚ8, τὰ Γρίπίοοε, 
διαὶ {πο δ᾽ πάδαὰ το ἢ ἂπσ δ ψῃϊοβ (86 [νί[68 
ΨΘΓΘ δ Ρεγαηηϊαῖοα," δηα ἠἰβοπαγροα ἔγομι ᾿Γϑιηρὶς 
ϑαινὶσα.: 4. ἀ. “Του Παϑῖ ποΐ γεῖ χορ ἐπὸ 
885 οὗ πιδίυτίῖγ," ὅς. Βυΐ ρΘΓΠΔΡΒ ἰἴ πρῃς Ὀδ πιογα 

᾿ Τραθομαὶ ἴ0 ΠΟΙ ΔΟΥ [6 ΘΧρΓΟβϑίο ἐσ ἦἧαυε »αεερα 
Ξε γεοανϑ ΔΒ Ὁ Ῥγονθγθιαὶ ἔογπι, θαυϊναίοηϊ ἐο δε ρας 
ἐφ υἱροι 0 οπεὶβ αβὸ; ὉΡ ἴο ΨὨΙοῆ ρετοά 1Π6 
ΔηΟΙΘΠ υ80ὰ ἴ[ο οΑ]}] δὴν οὔα ἀνὴρ, Ὀαγοπὰ {ἢδὲ, 
πρεσβύτης, ἀπ «ἤεν (Παΐ, γέρων: 4. ἃ. “1δοιι τί ποΐ 
Ἔν θη. πρεβύτης, τηυοἢ 1658 γέρων. 80 ΡΠ]. Ψψυ. 94. 
Ῥ. 8Π4 Ε. ἀνὴρ δ᾽ ἄχρις ἑνὸς δεόντος πεντήκοντα. ΑΒ ἴο 
1Π6 ἀἰβοῆαγρο οὗ (ἢ6 1,ον]θ8 δἵ τΠδΐ ἀρθ, 11 ψγ88 ΡτῸ: 
ἈΔὈΪ]γ )ομπαδά οἡ (παῖ ορἰηΐοη. Ὕατοίυ8 δοςσοιυηῖβ ἴοσ 
1}}15 τοῦ (ἢ6 οιιϑίοιῃ οἵ 4}} παίίοηϑ, ἤθη {Π6Γ6 18 ΠΟ 
οσσεβίοη ἴο γϑϑίυοΐ ΘΠ θβο ἢ ἴο ΔΏΥ ρδγίϊσυ δ. ΠῸΠΊΌΘΓ, 
[9 τηθδῃιῖοη 8οπ16 Το μη πμριδοῦ: α. ἃ. ““Τἤου Βαβέ 
ποῖ γοῖ ᾿νεὰ [4] ἃ σης ΓΥ ἢ . Γ 

ὅ8. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿ γενέσθαι, 
᾿ἐγαὶ εἸ πὰ ΤῊ ΨΟΓΑΒ πρὶν ᾿Αβραὰμ βάρ α δρθν 
δεύογε Αἀδναλαηι ιυα8 δονγΉ ; 88 ἰθ Ατγίδη Ερίςΐ, Φ, 
17. πρὶν ᾿ΙΓΙπποκράτη γένεσθαι. Ἡροτοάοί. 4, 11. ““Τῆις 
᾿(84γ8. Κὐυϊηοε],) δθοῖὴβ ρυγροβοὶν ᾿ηἰγοάπορα, 5ποα 
ἸΏΔΗΥ οὗ 1ῃ6 6;͵)1ὲ Ἀο]ενοα ἴη {π6 ργϑ- οχίδίθῃηοσθ οὗ 
δοιι 8. ὅ6 τἢ6 ηοΐθοη 9,9. Ηξς οὔβογνϑβϑ, ἴοο, τῆι 
Φθβιβ δἰ μᾶθς5. το {πΠ6 γεσοῖνθα ΟΡ ΟἢΒ διηοι ἰἢ6 
ὅον8, (δι τἢ6 Μοβϑβϑίδῇ Ψ88 ἰῇ δχίβίθηςα θοίοσο (88 
σγοδιου οὐ ἴΠ6 νοῦ] ἀ. ὅδ68 ἢΐβ8 ἤσοϊϑᾷ. ᾧ 7. 

ὅ8. Ἐγὼ εἶμι. [π (Π6 τ νὰ ὐφοῤυμ οἴ εἰμι, 186 σοιϑ- 
τηθηϊδίοῦβ ἃΓ6 ἢοΐῖ ἀρτεθά. Τὴ6 δῃησίθηΐ οἕ68, αἰτηοθέ 
ὉΠ ν ΓΒΑ ἢν (Κα τὰ το ἀθηοία (ἢ 6 αἰν:  Ὑ ἀδηὰὲ οἴογηδὶ 
Θχίβίθησς οἵ Ψ6811.5, 85 ὈδΙΏρ; ΒΗΉ 14 Γ το (ἢ 6 νν6}}- πονῇ 
“1 δῖ ἰδὲ 1 4π|. ΕΓ Πγπιΐα8 οὔβογνοβ (μαι «(0681 
ἀοοβ Ὠοῖ Β4Υ 7 τυαδ, θυ 7 ἀπι; ἃ8 θεϊηρ' 1886 δέεγπαΐέῳ 
Ραεϊδέοηπέ δοίη. 1118 15. [6 ΟρΡΙ πο οἵ πιοδβὲ ᾿ῃοθΓῃ 
Οοιηπιοηϊδίοσβ, δηἃ 18 5. Γθη Ομ 8}γ ἀείεηάοα ὃν γ810- 

᾿ς Α Π  ἀρρμδδγδ ἤγοιῃ 1γουτρ. 159, 48. {παὶ (παῖ, ἰοο, τναβ8 {πθ΄ ρὲ δἱ 
«ὙἘΪΟἢ ἑοίαΐετι, ἰη ΑΒΘΏ5, γγεῖε ἀΐβεμαυσοα ἴτοπι δοίϊνε ἀαίγ." ; 
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ὕγ, 61.455, ῬΗΠ. δδογ δῃηὰ θβρϑοια!ν Γατήρο, πὸ 
οἴει {Π6 Τ0]]Π ΟΠ ρ᾽ ΓΟΔΒΟῺ5 ΨὮΥ {Π18 πΓΓρΡΓΘΙΔΌΟΆ 
8ῃουἹά 6 ῥγείογγοά. ΝΕ ᾿ 

“«ΤΏἬΘΓΘ 18 0 ΓΕΆ50η ΨὮΥ ΜῈ Βῃου]ά, ψ] ον ΔῊ 
75 σα.86, ἀοἴγαςξ διιρσῇς ἔγοπι {Π 6 ἀἰρπίιν οὗ ψνογᾶϑ, 
σοηοεῖνοα ΨΙ ἢ ὈγανΥ, δη ργοηουηοθι ψ 1} ρθου- 
ἘΔ Γ ΟΙΏΡἢ 4513: ΘϑρΘΟΙ ΑΙ] 88, κα: ΤΗδ βοϊθιηῃ 
αὐ γπιαίίοη υογέΐψ, υογὶἶψ, ν ὨΙΘΗ οὖν Τοτά ρΓθῆχαβ ἰό 
[18 ψογάβ, ἱπάϊσϑίθ8 {ἢ 6 ᾿Πρἢ ᾿τροτέ οὗ (π8ὲ Ψ ΒΊΟΝ ἢδ 
ννὰ8 δθοιΐ ἴ0 δ88ετί οὗ ἢ] π|56}1. Ααά -ἰὸ {{18, ϑάϊγ, 
Τα. [ε τὰ8 {πῸ Ἐνδηρθ 1815 ᾿Ἰ ΠΟ ἴο σοηξιτα {ἢ 6 
ὉΡίηΐοη οὔἢοβο δον 8 νῆο ἀδηϊοα (ἢ ρΊοΥΥ οὔ 9 6βϑὺ9 ἴο 
σο 5151 ἰῇ ἢ]8 ργθι οχ ϑίθησο Δ δίθγηδὶ ἀπ δι, 89 15, 
1η αςί, ΟΧΡΓΘ5Β6α ὈΥ (Π6 Ψογά εἶμι. δ41ηἷν, [1 πηᾶ 
6 υτγρϑά, (δ΄ {Π|8 5Β6η56 19 Ρογίδοι ν οοηϑιβίδηϊ υἱίι 
{Πι6 4856 γΊοῇ [ἢ νοῦ. δ6. δίῆϊν, ἐΠδΐ 80 [ἢ 6 βχργθϑβίοη 
88 Πἀογβϑίοοα ὈΥ π6 τα] τἀδ, γῆ ΕΓΘ οχϑι- 
Ῥαογαϊθα δἱ 1 ἴο ϑυοῇ ἃ ἄδρτθο, ἰῃδι [ΠΘῪ ἴοοῖε ὉΡ 
ΒΙΟΠ 65 [0 β[0η6 ζ6815. Ο,ἢΪγ, ΤῊ]5 ννᾶ8 οα]οιυδιοα ἴο 
ΤΟΠΊΟΝΘ ΔΠΥ͂ ΔΙΊ ΡΌΪΥ 15 1η6 ψογΚ5 οὗ ουν Γογες 
βίησα οἴποῦν 86 1 πλρσῃς ἤϑνα ὈδΘὴ τπουρῃς ἐΠπᾶὶ ἢ6 
ΒΡΟΪΚα οὗ οχἰβϑίθησα ἢοΐ δἴθγηδὶ δῃηὰᾶ Ἴσοῃίηυουβ, θυὲ 
Ἰηογγαρίοά, 7ίμ]γ, τ πᾶν θ6 υγροα, {παΐὶ 1 τη 
Ργϑβοηΐ εἶμι γα ρυΐ ἴογ [6 ρῥγοίοσιδ γένεσθαι, ψγ6 
πηυ8( Δα Π|ϊΐ ἃ ΝΘΡῪ Ὠαγβῇ οπαζίαρο, Ν᾽ ϊοἢ νου] γί ο 
ἄσβοσνο τΠ6 πδηα οὗ ἃ βοϊθείβϑιῃ : δῃὰ {18 ψοῦ]Ἱά, 
ΤΔΟΓΘΟνΟΙ, Ὀ6 δ νϑγίδηῃςθ ΜΠῊ (ἢ6 Βοορα οὗ {δὰ 
ῬΆββασθ, ΜὨΟἢ 18 ργαρηδηΐ στῆ τπθδηϊηρ. Αμβδίπ, 
(Ππ6 νϑῦρ εἶμι, Ρῃΐ δὐβοίαςθὶν, Ὥανογ ἀθηοῖοβ 4ην 
{«ΐηρ᾽ εἰβα θυ} δοίι8] εχ βϑίθηςθ. φάϊγ, ΤὭδ ργοηοπῆ 
ἐγὼ 86 Γν68 [ο γοϑίγιοσῖ ΟἹ 1, ογ 8 δχργοββίοη ἴο {πὰ 
ἘχΙβίθησο ΟΥ̓ 18 ΟΝῊ ρείβοῃ. ϑάϊγ, Νοίῃιηρ' ΟσσιΓΑ 
1η ψῆδὶ ργοσθθάβ οὐ [Ὁ]]}ονν8, (πὶ 1} Δα ΠΟΥ 86 ΔΕΥ 
ἐἰπιέα ΐοη οὗ 1Π18 ΔὈβοϊ ἴα δββογιοη οὐ οὐὖἵγσ 1 οτγά. 
Ἅ4ἸΠ]γ, Πα 968 ἢδα δϑκθὰ σοῃσθγηΐηρ [16 Ργθ-οχ-: 
Ἰβίθηςθ οὗ οὐγ [γα 8 ρούβοη, τολεέλον ἦδ ἠαά 5ϑὸιπ 
Αδναλαπι Το νη ἢ αυσϑίϊοη 10 15 ρ]αίη οὖν [ον 
δηθυγογα, πού Ἰγοηΐσα!γ, θυῖ στάνοὶγ δη ἃ βου ον, 
ἃπὰ 1} ἃ βοίθπηη δϑϑανογδέίίοη δίῃ]ν, [0 ΨΜᾺ8 ΘῸΓ 
΄ ,ογά β ἱπίεηΐ, ἰο γον ΒΙπι86 1 ζγοδίογ (δὲ ΑΡτῶς- 
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ἄμμι; ἰοῦ ἀο65 "οὐ "οί ίοευ τοι 1Π8 Β6Π86 δϑερσηρῆ 
Ὦγ (Πο86 ΨΟ τηΘ ΓΟ υπάοτγβίδϑῃα Ὀγ {{ι|8 ἔδει, ο6 
ἀεείἐπεά ὃν )ὶυὶπε ἄεογοο. ([,ἀταρ6.) Βιυιὲ Οτοίϊυ, 
ἈΠεϊ δἰμοθ ἢΐ6 {1Π|6.) ἸΏΔΏΥ σοσμπθηΐδίογβ ἤανθ τηδὶη- 
ταϊηοα {Παΐ {{|| Ργοβθηΐς 18 ἤθγα (88 οἴϊϑῃ) υϑοὰ ἔογ (ἢ6 
Μηρογίδςς, 80 γυδβίυβ, Ηρφιηβιι8, δίηιοη, 1.6 (Ἰθγςο, 
ἌνοΙζ,. Βοδιβοῦγο, δείβίοιη, δηὲ οβθηίη. δηά 
Θβρθοὶδ! ν Κυϊυοοὶ, ψίοβα ἀγρυϊηθηίβ ἴ 8.141} ἀθίδι!. 
. 76 ργοβϑηΐ ἰ5 οἴϊβῃ 30 ριιΐ 88 ἴο ἢᾶνα 1ῃ6 ἴοτγοβ οἱ 
{π6 ἱπηρογίδοϊ, Ἔϑρθοία γ ἤθη (Π6 τπϊηρ ψὨϊοὮ ἰ8 
βαϊ ϑοπη6 {πὸ ἴο ἤδνα Ὀ66Π, 8.1} οοπέϊπμρς ἕο ὁόο. 
δὸ 96εγ. 1, ὅ. πρὸ τοῦ μὲ πλᾶσαι σε ἐν κοιλίᾳ, ἐπισταμαί 
σε. ἵμλικο, 15, 81. σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ. ΤΠ18 
ΘΏΔΙ]Ϊαρο ἰς [τοηπδηΐ ἴῃ 1Π6 ψτίτἰηρ8 οὗ δι. ὐοῆη. 80 
1, 9. αὕτη ἐστιν (ἦν) ἡ μαρτυρία τοῦ ᾿Ιωάννου, ὅτε ἀπέσ- 
τειλαν οἱ ᾿Ιουδαῖοι --- καὶ ὦὠμολύγησε. ὃ. 14, 9. τοσοῦτον 
χρόνον μεθ᾿ ἡμῶν εἶμι. 80 «αἶ80 15. 97. 9, 3 ἃ 25.1 
οἷ. 8, 8. ἀπά οαἰβαυνῇοσθο. ἔνϑη ἰη 16 Ηρορτγον ἔογ- 

τη], ΝῊ Ἰϑδὴ, {Π6ΓΘ 18 ΘΧργθβ86α 88 ψ οὶ! {π6 ργϑβϑηῖ 
88 {Π6 ἱπηροτίοοϊ. δ68 5. 48, 18. Τὴ νϑὶῦ εἰναι 
ἤφγο ἀφηοίθβ ἔο οζὶδέ; 85 1ὴ 1,1 ὃ. 18.112, 20. Μεῖίί. 
4, 18. Κοτγ, ἰῃ ἢ οβρ]θοίίοη οὗ {Π6 6 νν5, (6 δυῦ]οςῖ 
ΝΆ Θχὶσίοποο ἐπ ἰὴ ἐΐηιο ὁ Αδγαδαπι : (᾿οτοίογα {πδΐ 
Θχίβίθποθ πλυϑὲ ἔογπι ἰἢφ βυυ)αςῖ οὗ [ἢ 6 ἀῆβννο. Τῆια 
οὐ]εοίίοη οἵ (πΠ6 .ενν8 88: ““ Του δγὶ ἠοῖ γοῖ ΠΩ͂ 
ρᾶγϑ οἷά, ἐπογοίογα ἰῃου οδηδὲ ἢοΐ ἢᾶνα δθθὴ Αὐγα- 
π|.᾽᾽ Νίον ἤϊοπι {Π189 δηϑόννοῦ οὗ (Π6 26 'ν8 (Ὠονανοῦ 

Αὔῦϑιτγα), {68ι.8 (4 Κ68 {(Π6 οσοδδίοη οἵ Ὀτιηρίηρ ογναγὰ 
ἃ πεὶὺ αγϑσμηισπέ οἵ ᾿ν18 ϑιιργΊΟΥΥ ονοῦ Αὐὑτγδηδαι, 
8η4 οὗ ἀφο αγίηρ, ἴο {Π6 Ψψενγ8 {Πδὶ Πα 18 οὗ βῃςἢ 8ι.- 
Ῥίφιῃβ ἀϊηϊίγ, (δὺ ΔΙ Πουρῇ, 5 ὦ μὰν, ἢ6 ὃ6 πιυοῇ 
7) ΐοσ ἴο Αρτγαίδιη, γεῖ, σοπβίἀθγθα ἴῃ ποῖ! οῦ γὸ- 
ϑροςΐ, [Πδιηοὶν, 88 ραγίἰοἰραίηρ ἴῃ τῃ6 Ὠἰνὶηθ η8- 
υτο. Εαϊι.1 Πα δᾶ οχίϑιθα Ὀοΐογα Αὐτσταμδηι. ΤΙ δ 
ΔΏΒΝΟΙ 88 αὐορέοα ἐο ἐΐε οὐ)εοέξίοη ; δηά, βίποθ (ἴα 
76νν5 πιδἰηἰαϊηοα τ1π6 ρῥτγα-χίβιίθησα οὐ 16 Μαεβδίδῃ, 
δηά οὗ [6 Μεββι8}}8 βρὶ γί, (6 γ θά τδὲ (Π6 ς6165- 
εἰαὶ παίυγθ ψῃϊοἢ βου ϊά ὑπαάοσγίακα {6 οἷοθ οὗὖ 

888, Πδα οχιίϑβίθα Ὀϑίοσε {Π6 Ὀορίηπίης οὗ {{Π|6 
ψοῦα, (ὅθε Ῥεγοίοθρ. ᾧ 7. δῃὰ {Ππ8 ῃοίΐβ οὐ 1, 1 ὅς 16.) 
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ῇ«ροτα {Π686 ἡ οΓβ ἐμ ον τα σῃς' Θά51:}ν υπαογβέδηα {πῶ 
«[ὁ508 ργοίδϑβδα ἢἰη86 } τὸ Ὀ6 ἐλε ἤ]εδοίαθ. Απὰ {παι 
ουγ Ενδηρο 80 480 80 τἱηἀεγβίοοα [Π6 σον δ οὐ (1181, 
δηά πηϑδηΐ ἰμοπὶ ἴο Ὁ6 80 πήογβίοοα ὈΥ ἢ15 Τϑδάθι, 
8. μ]δίη ἔγοπιῃ [Π 6 ργοοθηδ ἴο [8 (οβροῖ: (ἐν ἀρχῇ ἣν 
ὁ λόγος.) Δηἀ τοι εἐἶὸ ἱπιθπίῖοι ν 11) ν οἷ 6 νγοῦθ 
ἀτ. (Κυϊη.) : ἜΝ 

ἼΠο δοοσϊηϊδηβ ἃγ6, ἰη {π6 ἱπϊογργοίδτοη οἵ [18 
Ρδββαρα, ἀγίνϑη ἴο ργϑδῖ -βϑἰγεὶρ ἴδ, δηά, ἴῃ ογάθγ ἴο 
δνὰ8 1Π6 ρῥ]αΙη 56η86 οὔθ ψογάβ, ἃγὰ σοιῃρο δ ἴο 
ἀο νἱοΐθησα ἴω δνϑῦῪ ρεϊποῖρί οὗ βοιηᾶ οὔ εἴδει 
Δ ἰοριοπγϑῖθ ἰηϊογρτγοίδιίοη. ὙΤΠΘΙΓ ΤΙ ΒΓΘρΡΙ 6 βθῃ- 
ἰΔ[]0η5, ἤοννανοῦ, ἤδνα Ὀθθη σορ!όιϑὶν δὰ βιι|8[46- 
ΤΟΓΙῪ γοίατθα Ὁγ ΥΕΌΥ ἀπ οὐἰποσβ, Ὀχκ1 Θβρθςίδ! }ν 
ὈγΥ 6 ἰΙδατηθὰ δά ᾿πμαοίδε ραν» [ηρθ, νοβο 
ῬΓΏΟΙΡΑΙ ἀγριιπιοηῖβ πᾶν ὕθοη ἀδίαι!θεὶ ἴῃ τΠ6΄ ποῖθ 
ϑιρτα. [τὲ ποὶ οπῖς {Π6 το δηά μι. Π γ γαίιτα- 
«ἰοὴ οἵ Κυ!ηοοὶ. τ ὗς ἀι τὸ 
“ΠΕ δοΟΙΏ 1 8η8 Δ88: σῇ [ἢ15 48 “6 586η86. Βοίογε 

ΑὈταμαπι ννὰβ Αὐτγαἤαπι, ἱ. 6. 1η6 δίμεσ οἵ τπηδην 
ὨΔΙΙΟΠΒ (1 ἃ τηγϑί!08] 8656) 1 ἀἰγοδάν δ: (1. 6. ννὰ5) 
1:16 Μρββίδῃ. Ἰἄηβνοῦ: Γένεσθαι 18 ᾿Ἰπάἀδοα ι368 οὗ 
ζωΐυγδ {ἰπ|6 (866 Φοῆη 14, 29), θυ ἤδγα 1ἴ ηιέ Β6 
υπαογρίοοα οὗ ραδέ {ἰπ|6, βίποσθ ἴΠ6 ψεν8 Δα βουρῆς 
οὗ .06808 ψῃοίπον ἢ Π84 δοθῆ ΑΡγαβδι.᾽  Νον 1 
88 ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ τπιἰοιβίοοα {παῖ «(685 τηϑὶ βυβίδιη 
{π6 σθδτασῖοι οὗ ΝΜ εββϑίδῃ. θϑίοτθ Αὐγαίδτὰ σου], ὈγῪ 
τὴ6 ρτγοραραϊίοη οἵ (Ἶ σιβι 8 σοὶ] ρίοη, Ὀδοοπιο [Π8 
δριγἱέμαὲ λιμοῦ οὐὁἨ την παίίοηβ. ΑἸϊοραίπεν δὺ- 
8:14, {δοιθίοσο, νοι! ὰ παν ὕδθῃ. {Π|8΄ δηδιννοσ.ἢ 
γνειβϑίθιη, [μοϑῆρθγ, δηὰ δ] 5, ΒΌρΡΟβα δῃ. 611} 098 
οἵ ὁ Χριστὸς ὁ ἐρχόμενος αἴζογ εἶμι; ἃ48 1η Ματῖὶς 14, 6. 
ΓμΚ6. 22, 70. Φοῆη 1δ, 19. 18, ὅ δηά 6: δηά {Π6 
8686, ΤΠΘΥ ΒΔΥ, 15 (ἢ18, ““ 1 δὴ} [ῃ6 Μεβϑβίαῃ ἀββίιϊηθα, 
ταδυκοα οὐ Ὀγ 1Π6 αἰνίηθ ἀ681Γ6, ριο πη β6α ἴο Δάδβῃ), 
Ἑποοσῖ,, Δηα Νοαὶ!, ἀδηὰ ἐπ Ῥαισιγοῦβ, δηά ὄχρεοίεα 
Ὀγ [Π6ηὶ ἰοησ Ροΐογε Αργδἤδιη ννὰ5 θογη. Βεῖ τ 
Ραδϑᾶρθβ οἰθ ἃΓ6 ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊΘΔΠ5. ΔρΡροϑίία : δηὰ 1{ ἢ88. 
Ὀδθη ν6}} δηβινεγοα δγῪ Κυϊηορῖ, ἐπα {Π8 (Π6. ψοτά8 
νου ]α μάνα θθθη οηὴρ αξὶοαί, πὶ Βροκρ τ} Ὀ]Δ 6. 

ΝΟΙ,. Π. Ζ β 
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40]6 ΟὈΒΟΌΓΙΥ ; δηά, βθοοῃάϊυ, [ἢ 6 τΟΡΙῪ ψουἹὰ ἢπνο 
Ὀ6θη υὐἱουϊγ ἀπβυ 40] ; ἔὸγ τ Ψ6νν8 δὰ ΟΧΡΊΟΒΒΙΥ 
Βροίκθηῃ οὐ Ομυβϑι 8 αρο, δηὰ ἢδὰ υἱἱ ψοηάθγ ὃχ- 
εἰπισιδι, “μερὶ ποὺ βθεὴ Αὐὑγϑἤδη ἢ" ϑγάϊυ, εἶμε 
σδηηοί οὗ {56} 5'σηἹν ἀοϑυηθὰ οὐ τηαγκϑα οὐ, ΠΟ 
σδΔἢ 8ῃ 6}]}0ω818 οὗ ὁ ἔρχομενος Χριστὸς Ὀ6 Βα ὑεά, 
81:η66 ΘΙ ΟΡ {πΠ6 νογὰ Μοββϑίδῃ, ΠΟΓ δὴν δηυίναὶθπξς 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ. (85 ἴῃ Φοἢη 4. 26.) ῃΔά ργδεοθαθάᾷ. 40 ]γ, 
Α58 ἴο {Πο86 ψῆο τοηάθγ, “1 ψ8 ἴῃς Μοεβίδῇ ῥτο- 
ΓηϊΒθά ἰο, δηά οχροοϊοαὰ ὃγ, (ῃἢ6 Ῥαδιγίαγοῆβ Ὀθίοσθ 
ΑΡγαῆδιῃ," ἰ σδηποῖ (885 βοβθηπι). οὔβεγνθϑ) δὃ6 
Ργονϑά {πδΐ ΩΝ ΒΟ ἢ ῬΓΟΠΊ86 ΨΜᾺ8 ΘΝΟΣ ΤΔ66, ΠΟΥ 
1η8ι ἴπΠ6 ζ{6ν8 Ὀεοϊανοά [ς ἴο ἰνανα Ὀθθὴ τηδθ. ΕῸΓ 
ἐαγίῃοΓ γο[υἱϊδιϊοη οὗ {[}18 τηοάα οὗ ἱπιεγργοϊδιίίοη, 966 
Ὁγ. ϑίοσγ, Ορυϑς. Τ' 8, Ρ. 261, ΕἸδιῖ, δορὰ ὐγίεϊυβ 
τοίογγοα ἴο ὃν Κυΐποθὶ. 

ΑἿἾΟΓ δἰ], ἐἤθγα βθϑίηβ βοιηθι!πρ᾽ ΟΧΊΓΔΟΓΟΙΠΔΓΥΥ ἴῃ 
1818 υ86 οὗ εἶμι, ὙΠΊΟἢ 4065 ἈρΡΡΘΑΣ ἴο ΘΧΡΓΘ88 τενὲν- 
ἐοεγγερίοα απά εἰογπαΐ ἀυταῦοη ; ἀπ ψηθη ψὸ οοη- 
δἀδγ [ἢ6 σοιηραγίϑοη ψι ἢ ΡΒ. 00, 2. πρὶν τὰ ὄρη γεν- 
νεθῆναι, σὺ εἶ, δΔηὰ Ψ6Γ.1, 6. 1 86 618 88 Ὁ7 ἴο γοϊαὶ ἢ 
(86 ργεδοπὲ ἰΏ 8ΔῃΥ νογϑίοη, 8ἃ8 (ὐδιρθ6}} ἢ88 ὑσι- 
ἀφηΐν ἄομθ. [ τῇδυ ὃδ6 τειηδγκοά, ἴοο, ἰπδὶ ἢ] 
υ86 οὗ εἶμι, 848 θεΐϊῃσ ΡΘΟυ ΠΙΑΓΙΥ ἀρρ]!οαῦ]6 ἰο {6 
ΑἸ ΠΥ, 80 τυ σῇ [Π6 ποῦς Ἔχαϑροζγαίθα (ἢ ρϑορίο, 
ΒΙΠΟΘ 10 παῖ (ποὺ τροορμηϊΖοὰ {π6 Ὀἰαϑρ ΘΠγ. 
ΕἴμδΙν, 1 τυϑβὲ ἐἰἰπὶ, ψ ἢ Ἰοάάνγίαρσο, ἰπαΐῖ 1 οὖσ 
Τιοτὰ ἢδα Ὀδ6ΟΩ ἃ πιεῦῈ ογεαΐμγα, ὯὮ6 ψουἹὰ οὶ ἢδνο 
νϑηϊυγοά 10 ΘΧΡΓΘ58 ἢ: Π|8561} ἴῃ ἃ ΤΠΔΠΠΘΓ 80 ΠΟΥ 
Ὀογάογρ ΟἹ ὈΙΔΒΡΠΘΙΙΥ, ΠΟΥ ἤανα ρογι θὰ ἢ15 
Ὀεϊονοὰ αἰβοῖὶρὶα 80 ἀδηροσοῦβὶυ ἰοὸ αϊβριΐεθ ἢΐ8 
ΤΩΘΔΠΙηρ:. 

δ9. ἡραν οὖν λίθους. “ΤῊΙΒ 50] 6 ΠΠΠ δϑϑοσίίοῃ οὗ δ15 
»γε- εχιϑέθηςο ὈδΙΏρ' ΘΧρΡΓΘββοα 1η β 6 ἢ [ΘΓΙῚ8Β 85 ἴ0 1[ἢ- 
νοῖνα ποῖ ΟὨΪΥ ρῥγϑίθηβίοῃ ἴο΄ (6 Μοβδβιαπβηίρ, δα 
450 ρδγιοιραίίοη 1η πα αἰνίηθ πδίαυγο δηὰ διτγιθιυῖε8, 
διηοηρ ΜψὨϊος ψν6 ΤΠΔῪ ΘΒρΘΟΙ ΔΙ Ϊγ Ἰηφίδηςε δέονηἐέῳ," 
186 " ἡπμήέρμα ΡΓδίο πα ἴο ἴδε! ΠΟΥΤΟΥ δἱ {8158 δέαδραδ' 

κ΄ δὸ ΕΚὨγτηϊυβ: Ἠγρίαναν γὰρ, γνόντες, ὅτι αἰδιότητα θεοῦ 
περιτίθησιν ἑαυτῷ. 
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μῖν, Δ ἰδκθ ΠΡ βίομοθβ ἴο δίοῃβ ἢΐπη, Ὠ]Οἢ (88 
Γλρδιοοί σοη]δοῖιγ68) πιὶρθε θ6 ΒΡ} 64 ἔτοπι ΒΟΠΊΘ 
τααϊοτα]9 διὰ τρτο ἔογ ἴΠ6 δ᾽[ϑγαϊίοπβ δης( γαρδὶΓβ 
ψὨσἢ ψΟΓΘ ΘΟΕ ΠΌΔΙ πηακίηρ [πὶ [Π6 ἰθρ]6. Γηδί 
ἴδ Ῥορυΐίδοθ 8Ὲ (10 υ86 εἰ)6 δχργδοβϑϑίοῃ οἵ Ευςῃγ- 
ἄχ1.3) ταχεῖς εἰς φόνον, 156 Ψ6]1] Κπον ; Δη4 τυ ὑ6. 
ΘΧΘΙΡ δα Ὀγ δὴ αἰϊοιηρί ἃΐ 8.11|4Γ νἱοἰΘης 6 τηθη- 
(ἰοηδἀα ἴη 208. Απί. 17, 9, 8. ΤῊ] 15 θα ἴοο 804] 
ἢ 1[Π6 νυρᾶγ οὔ νογυ πϑδίϊοη. ΤΉΒ 1,ρο αυοίοβ 
νΡρ. Ἀἶδη.1, 1δ4. Α΄ νοὶ ρορυϊο πῃ τηᾶρηο οὐπὶ 
ἐπὶ μὲ σοοτγίβ οϑὲ ϑϑάπὶο,. ϑεονι 46 ΒΠ1Π115 ἸβΏΟΌΙΪ6 
γυΐρυβ, Ψἀπηηιι6 ίβοοα οἱ βᾶχὰ νοϊδῃΐ, ἔΌΓΟΥ δύπηδ 
τηϊηϊϑίγαί. Ουϊη ]} }4η. Ὠϑοΐδιη. 19. ο. 12. Ροίγο- 
8 (. 00. ΤΠαῖ βἰοπίηρ, [ῸΓ ὈΪΑΒΡἤΘΠΙΥ ΟΥ ἱπιρί ον 
ψγ88 1. 086 δηοηρ [ἢ6 ΟΥ̓ΘΕΚ8, ἀρρθδγβ ἔγοιῃ βανογαὶ 
Ραββᾶρθϑ οἷἱοὰ ὉΥ [Δπὴ|ρ6, ἴο ψῇϊοῖ 1 δα Ρ᾽ηά. 
ΟΙγιβ. 18, 78. Μὴ βαλέτω με λίθῳ τραχεῖ φθόνος, 
ὙΠΙΟὮ ΤΥ ὃ6 ταπάήδγθα 1η ἐπρίμῃ, ΜΑΥ ΠΟΡΟΣ 
ΘΏΝΥ πιθ ψ] τ Βίοησθβ τουρῇ μοὶ... Τῇ ρϑβϑδβαζα 
8668 ἴο ἢᾶνθ Ῥθθη ἱπηιαῖθα Ὀγν Νοηηι8, νν ο [ἢι18 
Τοηάογο: Ααλέοντα κατακρύψαι μενεαίνων Τρηχαλέη- 
γλωχῖνι λιθοβλήτου νεφετοῖο. 

ὅθ. ᾿Ἰησοῦρ δὲ ἐκρύβη, καὶ ἐξῆλθεν. ΤῊΪΒ 18. ἃ ἐγα- 
Ρροξϊο, οΥἦ ταῖβεγ. ὀφπαϊααίδ, σὨϊοῆ 18 ᾿Ἰδοιρας ὃν 
ΙΏΔΩΥ ἴο Ὁ68 ἃ ΗΠορταίϑη)Ω. ἴῃ {Π6 ᾿πἰδγργείδεοη οὗ 
ἐκρύβη ςοπηπιοηΐϊαίοιβ ατὸ ποῖ αὐ ἀρτεθα. Τῇς 
ΔΏςΙΘηΐ ΟΠ 68, 885 ΕΟΤΠγΠπιι8 δη “ΓΠΘορΡἢγ]δοῖ, ἀπά οἵ 
τΠ6 τπηοάδγῃ οὔθ8, ) οἱ δα 1πππρο, ἰάΚθ 1ἴ οὗ πιΐργα- 
ομίοιιδ αἰδαρρθαγαησρ, οὐ να 8ἢ]πῦ. Ὑπὰΐ ἴῃ6 ἢθ8. 
[ΠΘη9 δἰιτ  υ δα {Π]8 ἴο {πρὶν ροί8, ἀρ ΑΓ ἴγοι ὙΊγρ, 
βδη.1, 489. (οἰτοὶ Ὀγ ΥΥ οἰβίϑιη) ““ ἰπέδγί 86 βερίαως 
ΠΘΡι]ᾶ, τη1γ 0116 ἀἰοῖι, Ρον πηράϊοβ, τηϊϑοθίηια νὶγ 8, 
ποῦ σον 0}}}." Ὑγοἰβίοϊη 4180 στείογβ ἴο 8. 
111,1. ὦ ὅδπη. 16, 16. 2 Κίηρβ 6, 18 τπά 19. 20]. 
10, 81, 6οτ. 86, 26, 8. 81, 21. 2 (ἤσοη. 94, 921]. 
Πγθ, ΒΟ ΝΟΥ, {ΠΟ ΓΘ 5866 Π1|8 ΠΟ ὩΘΟΘΒΒΙἰΥ ἴο γαβοτγί ἴο 
1018 ρτΠοΙρ]6 (ἀπά νι πηιδὶ ὈθΑΓ 'π τηϊηά {πΠ6 Ποτγα- 
μοῦ ; “ῖΝφὺ ἀθυ8 1ηϊογϑιί, ηἰἶβὶ ἀΐρημβ νη ΐςα ποᾶιις 
ἸῃοΙἀ6 γι.) 1, τπσγοίογο, ἀρῖθθὸ ἢ δε Ιου, 
Βοβϑητη., δηὰ δοι]οαξηοι, {Πα (πΠ6 Ενδηρο δὲ 5: ΠῈΡῚῪ 
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ΤΠΘΔΠ5 [0 540, ““ ἢ6 τοϊέλάγεισ ᾿ϊτΊ 561 ἔγοπι [ἢ 6 5᾽σδῖ, 
δΔη Βογθθηθα ἢιη186} ΠῸπὶ 1ῃ6 ΤΌΓΥ οὗἩἨΤΠ 6 δββθιη- 
Ὀ]οά τὰ π46." 8δο 2οὉ 19, 8. 83ηἀ 42Ζοἤη 19, 88. 
ΘΟ ΘΌΒΠΘΓ ΠΟΙ ρᾶΓΟ8 Ηοτγοὐΐδη 8, 4, 14. ὅ, 4, 41. 8, 
ἃ. 10. . ΏΘΙΠΟΓ 6 ψ88 ἰάθη Ὁ. {παὶ ραᾶγί οὗ (8 
τὰ τυΔ6 ψΠιοἢ ανουγοά ἢἰπὶ (48 ΓΠΙρμθοοι δηὰ 
Κυϊηοεὶ σοπ]θοίΓ6), 18 ππςσογίδίη ; δἱ ἰοαϑὲ [Πα ἦοθ5 
ποΐ ἀρρϑαν ἵἴτοτη ἰῃ6 πνογάβ οὗ [6 ραβϑβϑᾶρθ. Α4.58 ἴο 
{Π6 αἰαυβα διελθὼν, 1Ὲ 15 ΙΓ τοδβοη ϑιβροοϊθά ἴο 
Πᾶνα Ὀδθη ἱπίγοάιπςοα ἔγτοιῃ {Π6 ράᾶγα} 6] ραββᾶρσα οὗ 
[λι|κα 4, 80; γοῖ, (1 πκυϑῖ δἠἀ,) δῖ 80 ϑδγὶγ 8 ρογίοῦ, 
Πα ἴἴ 18 το αονιοάκοα Ὁγ {Π6 τηρῖγῖςα] νογϑίοη οὗ 
ΝΟΏΏ18. 

ΓΟΗΑΡ. ΙΧ. 

Τάτρα ᾿πίγοάϊισο8 {Πὶβ σΠαρίαΓ ἢ οὐβογνίηρ, 
(Π4ι ἢθτα 18 σοηϊαϊηθα οὖν [,οτα 8 ΜΠ τοβιίδίοῦ 
οὗ 16 οδ᾽]δοιϊΐομβ Ὀγοιρῆὶ ἔογνγαγά ὈῪ {Π6 Ῥματὶ- 
8668. β 

1, 4. παράγων ε. ἅ.τ. Τῆδ Νοτγὰ παράγειν ΒΙρἬ 69 
ῬΓΟΡΟΙΙΥ ἴο σοὸ ραδέ ΟΥ̓ ὃν ἃ Ῥῖαςθο, ΟΥ̓ ἴο ρὸ ξιγέπον ; 
δΔη(, βοπηθίηγ65, πΚ {π6 Ηθῦγ. ὮΝ (ἐο ρ}α58) 5: ρὈ]6 85 
ἴο ρᾷ838 ΟΥ̓ ΡῸ ΨΥ ἵτομ, ἀδραγέ; 88 ἰὴ 8. 120, 8. 
δο ὮΝ 18 το πάθγοά Ὀγ ἴῃ6 δερί. παράγειν ἴῃ 1 ὅπη). 
16, 9 δπά 10. ογ ἀπέρχεσθαι ; 8ἃ8 ἴῃ 058. 10, 90, 81. 
ΓΠΙ5 18 1Π:6 86η86 ρίνοη 1ὑ ὈγΥ Κυΐϊποοὶ, δηὰ σῇ ῖοἢ [85 
Ὀδθη ἰδοῦ ου 5] Υ θϑίδ Ὁ] βη6α Ὀγ 1ἀπρθ6. Μοϑί οἵδογ 
σομηπιοηΐδίοῦβ ΓΟ ογ, “ ψ ἤθη ἢδ ἢ84 ραᾳ5856 4 ὈΥ,᾽" οΥ 
“ γγὰϑ ῬΑ 551ηρ' Ὀγ." ΒΟ ]ΘΌΒΠΘΓ [ἀΚ68 ἰΐ ΤῸΓ προάγειν 
»Ῥαδς ΤΦΟΛΜΑΒΟ ; Ρυΐ [Γ ρῥγεΐεγ [Π6 ᾿ἱπίογργθίδιοη οὗ 
ἴλτηρο. 

1, ᾿Εκ γενετῆς, ζγυπι ἠὶδ διγέδ, ἘΣΧΆΤΩΡΙ68 οὗ 1ἢ18 
ΡἧΓαΑβ6, ἔγοπι {Π6 Ὀοϑὶ ατθοκ τγογθ, ἀγὸ δά ἀυςοά ὈΥ 
ἈλρΠοὶ, Μυρθίῃο, δηὰ Υ εἰβίθίη : οχ. σύ. δοχί. Επιρ. 
«ἃ ἘΠἢ. 238. ὁ μὲν ἄτεχνος ἔοικε τῷ ἐκ γενετῆς τυφλῷ 
ἢ κωφῷ. ἩοΣΔΟ]]ά. ἀδ ῬΟΪΗ. τυφλὸς ἐκ γενετῆς ποιη- 
τὴς. 1 δάὰ ϑεχί. Επιρ. 11. ῥ. 788. ἐκ γενετῆς κωφὸν. 
ΤΠ15 ὈΠΠ6 688 ἔγοιη (ἢ 6 Ὀἰγἢ 15 ροθίϊσα! ν δια Ὀθαὺ- 
ΠΥ Ἔχργεβϑϑαά Ὁγν Νοηηιβ; Τὸν ἐκ κόλποιο τεκούσης. 
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Τυσλὸν ἔτι σπαίροντα χεχίοΐδες ἔδρακον ὧραι" “Ὅστις ἔην 
περίφοιτος, ἀφωτίστοιο προσώπου Συμφερτὴν ἀμέριστον 
ἔχων ἀχάρακτον ὀπωπὴν, Ἣν φύσις οὐκ ἐτύπωσε" λιπο- 
βλεῷάροιο δὲ κύκλου Οἰδαλέον ξένον ὄμμα γενεθλιὰς 
εἶχεν ὁμίχλη. ψΜῃϊοἢ 8668 ἴο ἢανθ Ὀθδη ἴῃ {{|6 πιὶη 
οἵ ουὖῦ σίοαῖ ρορῖ ἴῃ ἢ18 ραί πος ἀδβογιρίίοη οὔ Ὁ] ἃ- 
Ὧ688, ἰο Μηϊσῆ 11 15 ἴῃ ὑὈδαυῦίν ᾿π|6 Ἰηΐθσιοσ. 0,8 
ἴΏΔΥ Οὔβογνο ἰῃδἰ [Π|8 οἰγουτηϑίδησα 15 τη πιὶοπρα ἴο 
βῇεν {86 πιαρῃηϊπἀθ ΟἿ τΠ6 τηΐγαοὶθ, εἰποθ πδίαγαὶ 
Ὁ] Π 688 15 ψ6}} Κηονῃ ἴο ὃ6 ἱποιγαῦθ. Κιυϊηοεὶ 
ἘΠῚ Κ8 {πὶ (Π6 πηᾶη ψγὰ8 ποῦ ἀηκηοόνη ἰοὸ (ἢ τγ5}8 
ἀἰβοῖ 168 (866 νϑσὺ. 8.), δηά {παῖ ἰἰθηςσθ {πα ὺ ρα {Π6 
ηιυσβέίοη. Τῆι {Π6 906 »ν8 τοίδγγθα 4]}} νϊοἱϑηΐ ἀἸβογ δὺϑ 
ἴο 50Π16 81:0 ὁπ ἴδε ραγί οὗ (6 βιῇῆδγοσ, ἢ88 Ὀθθη 
Ὀοίοτο γοιηδγκοα ἰῇ {Π6 ποΐθ οἡ Μϑῖϊ 9, 1. [Κ6 
18,2. δἢ΄ωηθ 4130 851᾽.. 18, 21. 838, 10 δά 15. Τῆι 
ϑομοορίίβοη οὔβογνοβ, {μὲ {Π6 ἀἸβοῖρ]65 ψογα ᾿πηθυ δα 
ψ1}} [Πη6 ἀοσίσι65 οὗἁὨ {πὸ Ῥῃατγίβοθβ, ψῃο Ἰπάσοα᾽ οὗ 
81η5 ΟΥ̓ Θχίθγηδὶ δ] οἰοη8. ΟἿ {18 Π6 ρίνεβ δῃ 6χ- 
ΔΙΏΡΪ6 ἔτοπὶ ϑόῆδγ οὐ ὅδθη. 0]. 10, 75. ὙΠΟΥ 
{ποιρὶΐ, ἰοο, {πΠᾶϊ ρῈ ΠΙΒΠ πη 18 ΡΥ ΠηΑΡΙ Ὁ τη ογ 6 γ᾿ 
116 Ῥᾳγθηΐβ, δπα ποί ϑβιυήεγθιὶ Ὀγ {{Ἰοπὶ, τοϊσῃς θ6 
ἰγταηϑίδγγε ἴο, δῃηὰ νιβιίθ ἀροη τῃ6 οἰ] άγοη. 80 
Ἐσοϊαβ. 11, 8. “Ψψυάρε ποῆθ δ ]οββεὰ Ὀοϑίογε ἢἰϑ 
αἀραιῆ ; [Ὸγ ἃ πηδῃ 5114} θ6 Κῆοψῃ π᾿ ἢ᾽15 σἢ ἐγθη. ἢ 
8ο «50 200 8, 8 δηά 4. 8 Εβάγ. 8, 77. Ηρηςε ν6 
ΤΏΔΥ δοσουηΐ ἔον ἴἢε ηιιοϑιίου οὗ τῃς ἀϊβεῖρ]68, ““Ηδὰ 
{18 πη] Π 8 ρῬαγθηΐβ βιπηθά, (1. 6. σοηίγαοῖθα δ᾿] απ 
ἀηα ΠΔΌ1]Π ΉΥ ἴο Ρα!5}})πλ6η1) {π4Ὸ ἢ6 5ῃοι]ὰ Ὀ6 θογῃ 
δ] πὰ Ρ᾽ ΤῊΪ8 δδεηβ6 οἵ ἁμαρτία, πϑιηοὶγ, ἐα ιν ἐο 
ριεηϊσἠηπιθηξ, 158. 51:Π|}}4Γ (0 ἐπα οὗ {πΠ6 Ηθρβ. ΜΙ 1π 
αἀερη.43,9. ΤΠοΥ δῖ, ἴοο, ἴπ6 αηιιοβίίοη, ψῃθῖθοΓ 
εΠ|6 οαοϊσεπιι (ἴο ΟΧΡΓΘ55 ἰζ ὈῪ ἃ [Γο]}!}1|4η ψογά) 
μδὰ ὑὈγουρὶ {Π18 οὐ Ὀγ 81ῆ. δοιῆθ, ἃ8 ΒοΖζΖᾶα, Οατο- 
κ1ι|ι5, Ηδιηπηοηά, [,6Δ, (Ἰοτο, Ηδριιηδηη, δαπὰ Ποά- 
ἄγρα, γοίεγ [15 ἴο [η6 ἀοοίτπα οἵ μετεμψύχωσις, 
ΟΥ πισγαξίοη Ο δομία ἐο οὐἦιον' δοάϊε5." Βαϊ (Πδι {Π6 

- ΜδὴΥ πεῖὰ {πὸ ἀοείγί 6 οὗὁἨ προῦπαρξις (ρτο-οχὶϑέοηςο 0} οι 5) 
ὯΔῪ αἶ50 οἵ ΠΣ ϑ1λῦ2, μετενσωμάτωσις, (ἰταπεπιϊσταίϊοη 6 δοάϊον,) 
Δ} Δρρδᾶσϑθ ἔγοταῃ ἢ], 7οδορμῆι5, {πε ΠΔΌΒΙ ΠΙ Δ] νυ} 168, πὰ βοιηρ 
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76 ν»)8 ἰπ [Π6 ἂρδ οὐ Ογῖϑε δἀπηειοά τη6 ἀοοίτηθ οὗ 
Μριίθιηρϑυοῃοϑῖβ σδηηοί δ6 6540 }15η6 64 ΟΥ̓ οοτίδ!η 
Ῥτοοΐβ. " 

μδδβαίζεβ οὗ δου ρίυγο. (ατοὶ.) Οὖὐ οὗ μετεμψύχωσις, ψιΐο ἢ νγ88 ἃ 
ἀοροιδ οὗ Ῥγιπαρόναβ, ἀογῖνοα ἢ οι (π6 Ἐργρίίδη8, δηὰ δἴιεγινδγαϑ 
σοιμπηϊοεαῖϊοά ἴο ἴπ6 Ὠτυϊάβ8. (Βεζᾷ ἃ. Ὠευπὶι8.) 

Ἡ ΤΠαῖ (Πε86 ἀορτηδ8 νγεῦε ἰη ργεδῖ γερο νὴ ἢ ἴΠῸ ΟΘη 165. τὸ 
βιαηῖ. 7116 ἔστε ννὰδ βδδρουιδοὰ ὈγῪ τῆς ΡῬ]αἰοηἶθῖδ, 6 ᾿δί(ον ὉΥ͂ 
ἴπ6 Ῥγίπαροΐθαθβ. Βυΐ {παῖ ἴΠδῪ ϑῃοι α πᾶν σοσλς ἴο ἴδ6 Κπον- 
Ἰράφςε, απὰ Ὀδεὴ Ὀγουρῆϊ ὑηάθγ ἴἢ6 οὈδειναίίοη οὗ ἴΠ6 οοτῃοη 
ῬΕΟμ]6, 80 8 ἴ0 ἔοτηι ἴῃ δι ὺ])εοῖϊ οὗὨ ἃ βογιρ]6 ἰπ ἴῃ6 πιϊπᾶϑ οὗἉὨ ἴδε 
ἀἰδεὶρ 68, 18 ποῖ ργοῦαῦϊθ. Αβ ἴο ἴδε ἀορηιδ οὗ ἴπ6 ργδ- εχἰδίθηρο οἵ 
8059, ᾿ϊ '6, ἰηάἀδεα, βϑουϊνεὰ ἰο ἴἢῃ6 Εδϑεὶ ὮὈγ 908. Βε}}. 4, 8; ὃυῖ νδο 
φδῃ ρμεχϑιιδὰθ Ὠἰπ)βεἸ ταὶ οαγίδϊ ἢ ΟρίπίοἢΒ οὗ 8 βοεῖ, εἰ ὰ οὔβς γα - 
τηονρὰ ἴοο ἔγοπι 8}] ἰπῃίθγοοιτϑα νυν] ἢ πηθῃ, ἤγ, τ Πουΐϊ ραΓιϊςὶ ραίίοα 
ἷῃ 1Π6 βδογϑὰ χγίῖεβ οὗ (ἢ 7εννβ, ἰαγκίηρ ἴῃ οανεβ πὰ ἀεϑεγίβ, νου Ἱὰ 
ὀνέρίηδθ ϑυοῦ ἃ ἀουῦ) Ηξεηοα οἴἤεγβ [Πἰπὶς τπ6 ἀοοίτί δ νν88 ποιὰ 
δηί ἰδυρῆιϊ Ὁ ἴῃ6 Ῥματίβοθθ. 80 Ὠτιιβίυβ, Β6Ζ8, ἀοπίδγιβ, ῬϑοδοΥ, 
[κ6 (Ιεσο, ΗἩαιωιθοηά, ὙΥ ἰῖογ, Νιδηΐιιθ, δὰ Ο1]455. Τῆα ῥγιηοὶραὶ 
δυ νογὶγ ἔγου νυ οἢ [ΠΟΥ βυρρογὶ {Π|8 ορϊηΐοη 18 Φυβερῆιβ. Βυΐ 
11 σα Ὀς ῥτονϑά {πῖ, ἰη ἴῃς ραβϑαρθα ἴο νυν !οἢ (ΠΟΥ ἀρροϑβὶ, {ἢ15 
᾿ἰοϊογίδη ἀο68 πο δβοσίθε ἴῃ ἀορτηᾶ ἴο ἴΠ6 Ῥηδτίδβθεβ, τἰλογ νν}}} Ὀς ἀ6- 
Ῥυϊνοά οἵ 41} δι ιρροτγῖ ἔγοιῃ πὶ αυδγίεσ. Τρ ραββᾷρββ ἰῇ ᾳυξϑίίυη 
ΔΓΘ, Αηϊ. 18, ὦ. δηὰ Β6]}1. 3, Ἰὼ. Βιυιῖϊ βίποα ἰῆοβα ρδεϑϑρθ8 ΤΩΔΥ͂ 
φυία δϑ ννῈ}} θ6 υπάεγειυοΐ οὗὨ ἴδ αἀαρίαϊϊον οὗ ἃ πενν δον ὃν το- 
διιτγοοίΐοη, 68 οἵ ἴῃ Ῥγιγαρογεδη Ῥειίεηιμρεγολοσὶς, ᾿ἴ 15 ρἰαϊη ἴδ ὯΟ 

απιδηΐ ολη ὃ8 ἀδάἀιποοὰ ἔγομη ἴἤθποα, Βαϑίάεα, ἰΐ 15 ποτε [Δ ἢ 
ρΡγοδαῦϊε ἰπαΐϊ Φοθαρῆιιβ πιοδηῖ πῸ οὐ ἴΠΔΏ ἃ Σαβυγγεοιίοῃ οὐ {(Π6 
ἀεδά. [[π ῥτοοῦ οὗ ννῃϊοἢ [ζΔ}ρ6 δϑδίρηῃβ8 ἔνε Γραϑοηβ, ψηῃϊοῖ, ἢονν- 
δνοῦ, 1 τηυϑῖ οταἱϊϊ. Βυϊ νγοῦα ψγὰ ὄνβεὴ ἴο δάτηἷϊ ἰῃδϊ ϑοβορῆι 
δου ποὰ ἴο (6 ΒΠαγβθεσ ἴῃς ἀορτὴ οὗ ἐγαπεπιϊ χγαίζοη, ταὶ ννου]ά 
᾿νᾶνε ΠῸ ρμουιποποΥ ἴο ἴΠ6 ῃγφξβϑεηῖ μάβαδρθ. ΕῸΓ δἰποα [86 ΡΒ ΑΓῖβ6 68 
ΧΩ [650 Υ ἀρρμὶϊε ᾿ϊ 8ο] εἶν ἴο 1π6 φοοώ, 1Ππ|8 οου]ὰ ἢανε ὯΟ τείεσεηςα 
ἴο ἃ ϑίππογ, ϑι0 ἢ 858 {Π|6 ρΡεγβοῦ ἤδγα ᾿ηθη(ϊοηδα 18 Βυρροβοῖ ἴο ἤᾶνα 
θοθη. Αϑ8 ἴο (Π6 ραββαρε οὗ ϑαρμ. 8, 19, 20. ννα τδυ οὔϑοινο (δι {πὸ 
δυίῃον οὗ ταὶ ὈοΟΐΪκ ννδβ εἴ μον ῬΉΣΟ, ΟΥ οὔθ ννῆο ἄγον, ἔγοαι ἴῃς 
δ8π)6 ἱπῆρυγα βοιγος, [ἢ 8 δηὰ ναγίουβ ΟἴπαΣ δοβυγὰ ἔλβοϊεβ (86ε 
ΒΔ 0ν.) Βιιῖ ννῖαῖ ἤδνα ἴγδθθε ρὴϊοσορἠϊοαὶ ϑμδέϊοἰϊεα ἴο ἐἰο ἴῃ 1ῆς6 
Ῥζεϑεηῖ οϑθ6. Τἢδ δῦονο οοπηπγοιίαίοῦ5 8150 ἀρμ᾽ἑεα ἰο Μεαῖίῃ. 14, 
ῷ “«“Τἢ8 ἰδ Φοῦη ἴπ6 Βαρίϊϑῖ, ἢ 18. ΤΣ βοὴ ἔγοπη τῇδ ἀεδὰ, δηὰ ἴπεγο- 
ἴοτο πὴ ῖνγ νογ Κα ἀο θμανν ἔογῖ Ἰπογωβοῖνεβ ἴῃ Ὠϊτ. Βαϊ Ηετγοὰ 
ρουὰ ηοΐ αν τῃουρῆς οὗ {6 Μειειρϑυοῃοβίθ, βδίηος ἢα οουϊὰ 
Ὠρὶ ᾶνα βυμμοβεὰ (παῖ, ἴῃ ἃ ἔδευν πιορῖῃ9, ἴπε 800] οὗ Φοῆη σου]ά 
ἤδνα ρδϑϑϑὰ ἰηΐο δηοῖθεσ, ργοννη ὑμ ἰπ ἰζ, ἀπὰ Ὀδοοπια ςεἰ δ ταῖοα, 
Ἥς εἰἴδοῦ (πουρῦς ἴμα δρίγε οἔΓ'ἱ ϑολη δαα Ῥα4ε6α ἐπίο ᾿ἰπι (15 ἰδαῖ οὗ 
ΕΠΠ]}αἢ ἰπῖο ἘἸ18884), ογ΄ {παῖ ΦΌΠη ννᾺ8 τίϑεπ ἔγοπη ἴΠ6 ἀεδά. ΤΉ 8 
“ουπααίϊοι Ὀεὶπρ' ἀδπίγογεά, ννεὲ πδεὰ ποῖ ἴοι θη] Οὐ γϑοῖνεϑ νεῖ {6 
ἕοο θῖν ἢβποῖεϑ οὗ [ἢ6 τοτα θύσῃ 969. Ἐὸγ (πουρἢ ἰΐ σδηηοῖ ΠΕ 
ἀεηϊοὰ ἰῃδῖ ταδηγ οὗ ἴθ π} ἢᾶν ἰεδηεὰ ἴο τἰ6 ογμϊηΐοη ἴῃ αι οδιοι, 
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αρθ {ΠῚ Κ8 (ἢδέ (Π6 Ῥτγοχίιηδΐθ ζοιιγχάδίίοη οὗ 
ἄουδι σι ἴ[μ6 ἀἰδοῖρθβ, ννὰ8 168 ἢγροιῃθβὶβ (Πδῦ. 
ἰἰδήροτγοιβ ἀἰϑογάογβ, ΟΣ ρίίθνοι 8 Α ΠΙ σΠ]Οη8, πη δῖ ἤᾶν6 
θδθη ργοάυςθα ὃγ [6 ᾿πέογνθητίοῃ οὗ Ποίηοιβ 518. 
Τίνα δηςσίοηΐο, (Πουρίῇς {Ππ)0 πιϊδέοτί 68 δηα οαἷᾶ- 
Ὠ} {1685 ΟΥα ργοοΐβ οἵ αἀἰνίηθ νθηρδδηςα ἴῸΓ 30Π16 81} 
σοι 6. ΤΏ ΝΊΓΡΙ οχοϊαίτηὴ5 ““4υο Ὠυπλΐηα [6550. 
Απάὰ τη Ηεριοάοι. 6, 1. ἴπΠ6 Ιοηΐδη 8841|1015 ρσγοδῃ- 
ἱηρ υπάογ (Π6 ἰαθοῦγθ ἱππροβεα Ὡροῇ {πθῖ Ὀγ {Π6ὶγ 
σοι πηδηδογ 1) Οηγβιι8, οχοϊδίτη : Τίνα δαιμονίον παρα- 
βᾶντες, τάδε ἀναπίμπλαμεν ; δηὰ 80 Τπυοσγά. 7, 77. 
καὶ εἰ τῷ Θεῶν ἐπίφθονοι ἐστρατεύσαμεν, ἀποχρώντως 
ἤδῃ τετιμωρήμεθα. “118 (58 γ8 [Δ06) Ἰῃουρἢ μοὶ 

γοΐ ποῖ αἰΐ, ὯΟΓ [88 ἰϊ ὈεεΏ γεῖ ργονεὰ {πᾶϊ βιιςἢ δὴ ορίῃίοη νν»8ϑ9 
οοπιπιοπὶψ επτεγαϊ θὰ Ὀεΐογα ἴ}π ἀοσδῖγοτίοη οὗ ἴΠ6 τετηρῖθ. ([μΔπ|ρ6.} 

ΤῊ!5 ορἰπίοη Ὠδὰ ὕὈδεη Ὀοΐοτε τεδιϊοα αἱ ἰασρο Ὁγ [ἡ τ οοῖ, τνῆ 56 
τοοδῖ. ἱπιρογίδης οὈϑογνδίίοηβ ᾿ 5}}4}} βεΐϊθοῖ ἀπὼ δυγίἀρε. 

“«Τῇηασϊι ΟΠ ἀγα νιογα δοιγοιϊ ποθ ἤόγη ογοοϊοά, τυ] δῖα, οὐ ἀ6- 
ἔξοιϊνα ἰῃ ὑυοάγ, οἡ δοοοιηῖ οὗ ἴῃ δὶη οὐΓ ἐϊεοὶγ ρῬατεηίβ, νν8 ἃΠ 
ομϊηΐοη ἰηβιδειῖ ἱπίο ἴπ6 ϑενν 8 ρεορίβ Ὀγ ἴπε Ῥυγίεβδίβ, ἰο ργενθηῖ 
Ὡερ σοηοα πῃ ἴΠ σαγετηοηΐδὶ οὔϑογσνδηςοβ οὔ 1ἢς ἔανν. Βιι {παῖ τι 8 
σου] Ὠαρρεη ἴο δὴ ἰηΐδηϊ ἔογ (8 διϑη εἱδ, 5618 εηἰγτηδ σαὶ, Νὺῖ 
(88 ἴδε 5ο)ιϊἱοη οὗ 118 αἰ ου Υ Ὀς ἔουπὰ ἴῃ τΠ6 ἀοεῖγίπο οὗ Με- 
ἐεπιρενψοὶιοεὶΣ, ϑιπσε ἴμε ῬΒαΓίβεεβ ΟὨΪΥ Πεἰὰ ἰϊ οὗ τ σοοά, ἢυγ ἴῃ (παῖ 
οὔτε ρμγεο-οτὶδίοποο οὔ εομίδ. Ἐιιΐϊ [δ᾽ 6 πιᾶν Ὀ6 ἐποιρὴ δαἀάιιοοά ἴο 
Ῥγονα ἴπαϊ 1}}8 νγὰ8 ἃ γοσεϊνεὰ ορίηΐοη. Υεῖ νυδαῖ ρίβεοςε ἱϊ σὰπ πᾶνε 
Βογο, ἴ Καονν ποῖ, υη}ε88 ἃ Μειδεη ρμϑγοποϑὶϑ αἶδο Ὀ6 δυρροθοά, οΥ ἴδε 
ορίηΐοε παῖ σορί αἰ 800}9 οᾶπια ἴσζοιῃ ἴα δηά8 οὗ (ἀοὰ εἰοἴμ! δηὰ 
ἱπηυπνα. γε τοιϑὶ {ΠΟ ΓΕ ΌΓα δαοῖκ οὐγ δοϊυτἱο πὶ βοπηὸ οὐδοῦ 4ι 16. 
Νον ἰὼ  α)γα, Ἀδυῦ. 0]. 184, 8. οῃ Εεοΐεβ, 18, 8. ““" Απὰ τῆιε ἄδγβ 
ΔΡργοκλοῖ, ἰῃ νυῃ ϊσἢ (που να] βαγ, 1 λαῦο πο ρίθωαεωτο ἱπ ἐλθηι." ῬΏοΙ. 
{πὸ Ο]688 5: ““ἼΏ656 ἅτ (ἢς ἀδγ5 οὔἴπε Μεδοΐϊδῆ, ἴῃ ννυβίοςι, ἰἤθγα δ δὴ 
θέον δὲ τπηοεῖϊ πον ἀδιηοσγίζ, ἱ. 6. ἢῸ παρεὶς οὗ (Π ραγεηΐδ ἱτωριιοὰ 
ἴον βοοά, ποῦ ἐδπγεγὶϊ ἱπερυϊοά ἔογ ον]}." ΤΆ 8, 1ἴ δθεῃ})8, ὑνὰ ἴἢ6 
σοπληοη ορὶπίοη. Βαΐ, ᾿ 80, ΠΊΔΥ ννὸ ποῖ θὲ Δ] ] ονσεὰ ἴο Ὄχργεβδδ ἴῃ 6 
4ιυεδίίοη οὗ (ἢ αἰδεὶρ!68 ΟΥ̓ δύπι6 86 ἢ ραγαρῆγηδα 88 ἴΠ|6 ἴον ρ;. 
“ Μειρῖοσ, ννεὲ Κηονν ιμαῖ ἴοι δῖ ἔπ Μεοβείδῃ, εηὰ {πὶ [ἢ 686 δἴὸ δα 
Δγ8 ΟΥ̓ {πε Νίεββίδῃ ; δηὰ ννὲ ᾶνὸ ἰδβϑ  πθὰ ἔγοῃ) Οὐγ ϑοῇοοΐβ, (παῖ 
1Πογα ἰδ πον ἴο Ὀ6 ΠΟ ἱτπηρυίαιίοη οὗ προιῖς ΟΥ ἀδιηογῖϊ ἔγοση ἴῃ 6 
Ρδγεηΐβ : εηςε, {Ππογεΐυγα, 88 ἴπὸ ϑἢ ὈδῈἢ ὈΟΓΏ ὈΪ Δ, 80 89 ἴο 
ΟδΤΥ ἴω ἴἢεδα {π168 ἰἢε τιατῖ οὗ ἱπηρυϊαςο. οὗ Ὠϊατλο ὃ [8 1 ἔγοιῃ 
[6 ρατεηῖϊδ ἡ ΤὨΪ8 18 ἱπεοηϑίδίθηϊ νυν [ἢ σοσηηοπ ορίηΐοῃ. [ϊ 
δεεῖωβ, ἱπεσγείογο, παῖ Π6 Ὀδαῦβ ἴἢ6 συλ] οὗὨ μὶ8 οὐνῖ Ὀΐδηιε. [6 1ϊ 80 
οΥ οοῦ ἢ (ἐρβιίοοι) δὅ866 ϑαγίουιιϑ ἐς Μείεπιρεψολοεὶ Ρυίλαφοτὶοά 
ἃ αἰξοὶραιὶς ΟἈτὶδἐξ οἱ φεπίε «“᾿«αἀαἰοσά ἀπίο δτοϊαΐϊι Ηἱἰετοεοίνγνλεαπδηι 
δεομμάμηι πΟΝ τεςερία. ἰαιθῦεηεβ, 1760. απὰ Κηδρρ. Ορυδο. 8651], 
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ἘΠΙΝΟΓΒΑΙΥ ἴγαθ, ννᾶ5 ΠΠΚοὶν δπουρὶι ἴο ΟΟΓῸΓ ἴο ἔΠπο86 
ν ἢο ᾿νε απηάοὺ {6 Μοβαῖς ἀϊβρεηβδίοη, ν ἢ οἷ ἀδαϊέ 
πη] Οἢ Ἰῃ ΘΧίΘΓηΔΙ δη (θη ρογαὶ ῥα πηοηΐ5, ἔσο 
δέϊηἀπο55 ποΐ οχοορέοα," Ια ραν πϑὰ σοιητηθδηίδέοῦ 
[ἢ 6η οἰπρίουβ τη06]} 8ιι0:}}6 ἀἰβαυϑϑίοη ἰπ απάθανοιγ- 
Ἱῃρ ἴο ϑῆον (δυ8 1 {1πὴΚ ππβιισσοϑβί}}} γ.}) (ῃδῖ 1Π6 
ἰδεῖ ρ] 68 δά ἴῃ νίϑιν {Π6 ονἐλοάοι ἀοοέγἑηο οὐ οΥρι- 
παΐ σἷη] νι ῖ, ἢ6 {ΠῚ Κ8, ΠΥ ψγ6}} 06 πηδιπίδιηρά 
ἔγοπι (ἢ18 ραβϑᾶρθ. “δα ποη ἴ8}} δι} χη! ο πος ἀσίδη- 
80Γ10118 15113." [ Δ Ὀ6 τποιρῇῆς 80] οῖοης Ηἶ 1Π6 
ἀοοίτιηα Ὀ6 ποὶ αἰ σργουοά ἴτοιπι [Π}}8 ραββασο, ψῃ οὶ 
1: ἀϑϑ γα γ οαπηοέ," πον} 81 η6Π]ηρν {πὸ δἰοιαρίϑ 
ΟΥ̓ τη6 ϑοοίηϊδη οἰ Δι! ΡΊΟΙ]8, ἃ5 ϑοιιίοιηριβ, οἱ - 
Ζορβδη, δηά οἴδογβ. 

“Οἰδοῖϑ (βϑᾶγ8 Κιιίηο6]) {ΠῚ Κ {π4Ὸ εἶα χφασϑιοῃ 18 
ἰο δ6 Ἔχρίδιηϑὰ ἴγομι (ἰ6 Ζ6ν 8). ορίπίοη οἵ εἰ »}γ6- 
δαϊδέθηοε ο΄ δομέθ. . (866 τ|16 ποίβ οἡ ἤσοΐθρ. ὁ 7. Ὁ. 
ᾧ, ο. δῃὰ ᾿λρμιίοοί. 866 4130 880. 8, 19 δηὰ 60.) 80 
{πὰ {1π6 ἀἰβοῖρ]65 δῪ 6 τῃοιρῆς ἰο πᾶνε ὑ6]ονοά 
ἰδὲ [Π6 πηδὴ δ ὈδΘἢ ἃ 51:2} 6Γ ἢ ἃ ργροθάϊηρ βίδία 
οἵ οχίβίθῃοθ, 8Π4 ννᾶ8 πο ὑδδιϊημ [6 Ρυπὶϑῃεηθηΐξ 
οὔ {6 οδηςσος {ἢ6η σοιπημἰ6 4. [1 ννᾶ8 αἷβδο 8ῃ 
ορίηἴοη οὔμ6 Εαθῦτη8 {πδι ᾿η[Δη185 σου] 5 1η ὙΠ 6ῚΓ 
το ΓΒ ψοπιὺ; ἀπιὶ {}}18 (85 [ἱᾳσῃιτίοοι {6118 υ8) 
ταῖρι 6 ἀοπα οἰζηθι ΌὉΥῪ Ὄχοθϑϑίνο Κισκίηρ ΟΥ̓ ΟΠΘΓ 
ἸΓΓΟΡΌΪΑΓΙΠΥ (Θϑρθοίαν ἤθη {ποτα γεγα {νν1}8). 
“ Ἡξδησδ (βαγϑ ἰ6) {Π|ὸὲ ΒΑΡ ΌΪη8. ἀρϑοῖνε Ζ2ἀοοῦὺ ἔτγοαι 
ὑ]απηθ ἔον βοϊΖίηρ ἢῚΒ Ὀγοίμον ἔβαι Ὀγν {πΠ6 ἢθ6], ὑυΐ 
ΠΟΥ Ψ1Π Παγαϊν ὄχοιβα ἔδβαι ἔῸΓ τη Κιπρ' ἃη δἰίδοκ 
ὌΡΟΠ Ψψαςοοῦ." δὸ Βονϑοῆ, ἢ, 84,12. ““ Αηἰοπίηι5 
δηηυίγοιὶ οὗ Ἀ. 7παἀ αἰ δἱ τυ αΐῖ πη νι δβδοιϊοῃϑ8 
Ὀοραίη ἴο ρέθνδι} 1 {16 τἀ 5. οἵ τηθῆ ; ψῃϑίῃον δ6- 
.2ο"6 ἣθ διἃ8 ἰβϑιιθ ΠΟ 15 τη 65 νοῦ; οὐ ΝΒ] 
᾿6 15 γεῖ ἐμ. Απὰ ΚΕ. Ζυάδῇῃ 5114, ψῇ]}]6 ἢ 15 γοί 
ἀη (6 νοῦ. 1] 16η βαιά Αηϊοηϊηι3, 6 νν}}} Κιςκ ἴῃ 
(5. πιο ποτ᾽ ψοπῦ, δηά. Ὀγθὰῖκ ἔουι. ὙΠρθη βαιὰ 
Ἔ, 70ἀ4}ν, 1 ἢᾶνᾳ ᾿ραγηῖ {}}}18 σοῆὶ Απίοηϊη, δηά 
16 δορί ἀσγθοιῇ {ἰΠπδγρῖο." (ἃ θη. 4, 7.) 

. 1. ἴῃ, τπογοίογο, οὗ ορίπίοη {Ππῶξ τ 6 αἰδοῖ θ}65 Ππαά 
ἴῃ νον ἴῃ 6 ὨοτΟη ΟΥ̓ ὉΠ16 εν 181) ἀοοίοῦβ οα (ἢ68 ρτα- 
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αχίβίθησο ΟΥ̓ βοι}18, δηά ἴπῸ βίη οὗ :πίδηϊβ 1 ἐποῖγ 
το τ᾽ 5 σοῦ; δηὰ πιοαπὶ (0 Ἰηχυΐγα ν ῃρίῃο τΠ 6 
τΏΔη δὰ 5ἰηηρά δεΐογα ἢἰ5 υἱγίῃ. (Κυϊη.) 

- ιρπιίοοι νου! σοπῆπα {Π6 Ῥυγροβο οὗ {86 6οἢ- 
«αΐγγ βοϊοὶν ἴο {ππ6 ἐαέξογ' ατριτηθηΐ. Ηδ δηάβ 8 Ἰοῃρ, 
ἃςαϊο, δηά ᾿ἰδθαγηθα ἀἰβαυ βιιῖοη ντἢ {Π6 ΟΠ] ον ηρ 
ψογάβ: ““ [{ 15 ἤδῆςθ οἶθαγ [6 οΥἹρίη4] ΟΡΙΠΙΟΠ Μ48, 
{παῖ 8δῃ ἰηΐδπι ἔγοιῃ. 118 ἤγϑε δηϊπιδίίοη νγ88 σαραδῖθ οὗ 
ϑίη. [{ 566ῃ8, ἴοο, ἴο πᾶν θθθῆ ἃ ἀβθορὶν τοοϊθά 
ΟΡ ηΙΟΠ, {π΄ δὴ ᾿πίβδηξς ἴῃ {πΠ6 ψοῦ ἢοΐ ΟἿΪΥ νψᾶ5 
ἑαραδίε οὗ 8:1π, Ραϊ 5ΒοπΊοί!πη68 αὐ δη, δῃὰ δοῖ 
ΟΥΙΠΉ ΠΑ] γ. ΤῸ {{||8 (ῃἢ8 ψογάβ οὗ ἴῃ ἀἰςΐρ]65 βθεῆν 
ἴο πᾶν γρίθγθποθ." Ὁ αυσβίίοη ἰ5 ἀἰθίου οὗ 
ἀδοϊ βίο, δηά, ᾿ηἀθθά, ποῖ νοΥῪ ἱπηρογίδηϊ ; γοΐ 1 πὰ 
ἐπηοΠ]Ἰη64 ἴο ἄρτοο ψ πῇ Κυϊηποορὶ, {παΐ ἰῃ6 αἰ8ς6 1016 8 
Πδα γοΐϑγθησθ, ποί ἴο {π6 ἀοςσίγιηα οἵ “εσεξοπιροψελοδὶς, 
οὐ εἐοπδοπιαΐοϑὶς, Ὀυϊ ἴο [ἢ6 »γε-οαϊδέοποθ οὗ δοιιέᾳ, 
δηά ἰο Π6 αιοδίίοη οὗ 81} ἴῃ {πὸ οι. Βα (δῦ, 
ΠΟΨΟΝΘΥ, ἃ8 ἰζ ΠΊΔΥ, ΟἿΓ 1ογά, ἴῃ 18. νν 86]}Οπχ, ν᾽ 8 
ν᾽ δβθά ἴο σἤδοῖκ {π6 αἀἰδουββίοη οἷ βι}ο}} οιγιοῦ βι}0- 
{Π||6 8 8π4 ι.86}688 ϑρθοι]διοη8, δηα, σπου νουοἢ- 
ΔΑΠΩΡ δΔὴγ ἀἰγεςοῖ ΓΟΡΙΥῪ ἴο {π6 ἱπαϊγθοῖ αιδβίίοη 
ςοῃοραϊ θὰ υὑπάθὺ {Πεὶς Ψψογάβ, Ἂπάθανοιγεά ἰοὸ ΗΧ 
{Π|61Γ αἰ οη οἷ πιαῖξογβ οὗ [Ἀγ ἢ ρἢΘΓ τηοιηθηΐ. 

8. οὔτε οὗτος ἥμαρτεν, οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ. Οὐυν Γογὰ 
ἤΘΓΘ 80 [ὯΓ ΘηοΟΙΠ ΘΓΒ {Π 6] ΘΓΓΟΏΘΟΙ8 ΟΡ ΠΙΟΏ, 88 ἴο 
δον {πᾶ (Π6 ὈΠΠΠ4Π688 Οὔ {16 τηΔΠ νγ88 ἢοΐ οσσαϑίοηρα 
Υ βῖη Ἑσοπμῃῖ 64 οἰἴἢ 6 Γ ὈῪ [}1Π| ΟΥ ὉΥ ἢ 15 Ρατθηΐβ. Αἱ 
ἥμαρτεν, τηυδῖ Ὀ6 ΒΡ] δα ἵνα τυφλὸς γεννηθῆ, 850 ἐλαξ 
ἦἉ δἠοιιίά ἤαυθ ὅδθοπ δογη δίϊπά. ἘΕογ ἴῃ ἀϊβοῖρ[θβ 
ἢδά Ποῖ 5 ΠΠἸΡῚῪ δϑκοὰ ψῃδίμογ (ἢ ὈΠπὰ τη οἵ ᾿ν5 
Ραγθηΐίβ. δά 9ϑ]πη6ά, δι Ποῦ ΠΟΥ ἢδά 50 βἰηηδά 
88 ἴο 5.6 Γγ (Π18 ρυπιβἰμηθηῖ. «{68118, {Πϑιθίογθ, 8011- 
ΔΌΪΥ ἴο {Π6 1ἸῃΟΓΓορ 0, 068 Ποΐ 5: Π|ΡῚῪ ἄδην {1 
{πῸγ πὰ βἰηηθα, δυΐῖ ἴῃ ἴῃϑν αν 5:ηηθα 80 
ΠΘΙΠΟΟΒΙΥ ἃ8 ἴο ἢᾶνα Ἃαἀδβεσνθὰ {18 ΡΒ θηΐ. 
5866 τῆς ποία οἡ [μ|Κ6 18, 1, δηὰ (685. 696. ΑἤἶοΣ 
ἀλλὰ τηυβὲ ὕὉ6 τοροαϊοά τυφλὸς ἐγεννήθη. Ἵνα ἤ6Γα 
8} δἵ νοῦ. 80, 5ἰρῃη δ ουθηέ: 4. ἀ. “ Βυΐζ ἢ15 θαϊηρ 
βογὴ ὉΠ Ππηὰ μαά {Π15 ἐυοπέ, {πᾶ|, ἄς. ὍΤῆὴ6 ῥδβϑᾶρα 
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ἸΏΔΥ Ὀ6 {{|8 ρῬΡΑΓΔρΡὨΓΑδΘα : “ Ὠο ποί ἰηηυΐεα ὙΒθῖοῦ 
υν19 πηδη 5 ὈΠΠ6Π 6885 ν88 ἴῃς μυη!δηηθηι οὐ κίη, ας. 
ταίθοΓ ἴθάγη ἕγοπι τ (ν ϊο δι 1 88 πον χοίηρ ἰο: 
οἴἶδοι ν}] διυρροδί ἴο γοι!) ον (ἀοα πιϑν, Ὦγ [15 Βρὶρ, 
οἴδοῦ δηά διιρρογί (815 δηι οἵπογ βιβθγοσβθ, δη (ἢας 
ἴῃς αὐποῖοα ἀγα ἢοϊ ΠΘοθδδαγὶν ἴο θ6 ϑοςοιμπίοα μῃ- 
Ρίουβ8." (Καυίη.) 

4, ἐμὲ δεῖ ἐργάξεαθαι, τὰ ἕ. τ. π. μ. Τῇδ οοη- 
ποχίοη 15 1Πι8 ἰγδοεὰ Ὁγ Ηδιμαοπα δπα Υ̓ὨΙῦγ. 
“ Αηὰ Βανὶηρ γϑσεϊνεαὰ βῃοῖϊ ρον Γ, 1 πλιϑὲ Ψοκ.᾿ 
Βυὲ τῃδὲ αὖ [)οάατγίάρα βθοῖὴδ πογὸ βι}114}0}]6 ἴο [ἢ 6. 
βοορα οὗ [Π8 ραββαρβ, δηὰ ἴο {π6 μᾶγι!ουΐαῦ θη οἢ 
οἵ (Ἰβγιβί. “" Εογ, ἤονϑνοῦ (ἢθ τηδίϊοα οὗ 16 {68 
ΏΔΥ ὉθΘ ἱ᾿τγαῖθα Ὀν ἰ{, 1 τηυβί, ἅς, Κυΐηοεὶ δὺρ- 

οΟ8685 [ῃδ {Π6 ννογ 48 ΔΓΘ 8η ΔΏΒ ΧΕΙ ἴο βοιηθιῃίηρ ὑγρρὰ 
Ὑ ἢΠ]8 ΑΙϑοῖΡ]68, ἴῃ ογδγ ἰοὸ ἐϊβϑουβάα ἢϊπη ἔγομῃ 
Βοδ  Ὡρ [Π6 πηδ (Θβρθοία! ν 85 ἢΣ ᾿ 85 [06 ϑαῦθαια 
ἄἀαν,)) ἰεδβί ἰι6 βῃου !ά οτος 1Π6 ραγβδοιίοη οὗ {π8 
ῬὨδγίβαεβ. Βυΐ {Π|8 δ ρροδιίου οὗ ἃ ϑδεμέθηοα 
οιμἰἐ θα, 18 ὕοο ΔΥΓΡΙΓΓΑΓΥ ΔΩ ὨΓΘΟΔΓΙΟΙΙΒ; Δη4 18, 
ΠΏΟΓΘΟΝΘΓ, ὈΠΠΘΟΘΒΒΆΓΥ : δίποαθ οἷν [ογὰ ἴΠΔ} ὃ8 
διιρροβαβὰ Πετα (88 οἴϊβη) ἴἰο γϑρὶγ ἴο {")6 ομ)εαίίομ5 οἵ 
ἰς αἀἰβοῖρὶεβ ὄανεὴ ψ ἢ γεῖ τη τπουρσῆς, δηὰ [ἢυ8 
ἀοίεπαϊηρ' [6 ρτγορτγι εν οὗ ἐδ νογκίηρ [ἢ6 τηϊγβοίς, 
111|ὸ ἀ!βεὶρ!εβ ργοῦδθὶυ ννόγὸ πῃ κΚίης (88 [ΚΔ ῈΡ6 
θϑυρσροϑῖβ,) (δι τῃ6 ψ6ν8 {π||6 πιογέρά τῃδι «(φδι3 
βίοι" ἃ ρϑείογαῃ ϑυιοἢ ἃ ψοσκ ίογ {π6 ρᾷγροβε οὗ οοην 
νἱποίηρ {Ππ6πὸ: ἴΠαΐ 11 που] οἰἴποσ "6 ἴῃ. ναϊῃ, οἵ 
τῃαὲ ἴ 88 υϑο 880 8] 6 δἱ (δ {ἰπηὸ ἴο Ἔχ ἃ ϊ ἃ 6 ἢ 
εἰραϑἰσρβ οἵ Πἰβ ρονγεσ. ὍΤΟΥ ἀουθβί!οββ γεπηθιῃθαγοά 
ἀΠ6 ΘΏΥΥ δηά πΊ8|166 80 ΓΘΟΘΏΓΥ οχοί θα ὈῪ ἃ οὔτ οὔ 

Ἐ ΤΗΣ ΘΟΠΙΡΩΡΥ 5 ϑῆεννη Ὀοῖἢ ὉΥ ϑεγίρίυγε (δες ΓΌΚε 18, ᾿--ἄ.) 
Ῥβ. 73. Ἐσεϊου. 8, 11. 4,1. 7, 16.) δρὰ Ἔσχμογίθῃοθ. ΟΥ̓ εἰν, ἐχβεο- 
νἱεβ αν ῃοΐ θεδθὴ τδηιϊΐπρ ἰῃ Ἔν ΓῪ δρῈ, Ἔνθ ἰῇ οσουτῃπιοη ἰδ, δηθὰ 
16 {τυ ἢ λγ Ὀ6 σοηῇγΓπγχοῦ ὈΥ ΤΉΔΗΥ ἰηδίδ 68 Τεοογα δὰ οὗἉ ὀἐϊνα μεγ- 
4οπε. ΤὮυΒβ ἴπα ὈΠ πάη 688 οὗ ΕἸππεε νν88 ἃ ριεπίελιποπ, ἰδὲ οὗ ΡΩυ] 
φΆ9 δὴ ἱπείγιςίιοη, δηὰ παῖ οἵὗὁἩ ΤΟὈΪΔ8 μι Πὶδ μίεῖγ, ΠΟΙΥ ἐτεδῖ, δὰ 
“Ῥαιίδηςθ ἴο 16 ργοοῖ. [1 15 ἤθϑάϊεφε ἴο εηυϊηεγαῖς ἴἢ6 Ἰοηρ; |Δδῖ οὗ 
δ πὰ ρεγβοηδ οὗ εχίγαογαϊ παι παῖυγαὶ εἐπάον πηθηΐϊδ. 19 πεεὰ ΟὨΪΥ 
γείεγ ἴο (ῃ6 Οπέαίοζια σαοοτμῆι τἰἀεθπιΐμπι, ἜχὨ ἰδ Ὁν Ἠδει)ΔΏΩ, 
Ῥοεςῖ!. Ῥ. 1, Ὠ198. 15. ἃ Ρ, 4. Ὁϊ.». Φ. 
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{86 Θαῦθαίι, δπὰ δάλαρ δην (δέ τἰγδεὶο τοσκο 
οἡ ἐλὶξ ϑαῦθδίῃ, νουϊὰ Ὀ6 Θαυδιν ᾿πρῆδοξιδὶ ψ ἢ 
ἐμαΐ, ἰπουρῆ, δὲ [Π6 βᾶπηδ {{π|6, δα 0 Δ} } γ ργοάαποῖῖνθ αἵ 
ΠῚ 1Ο6 8Δη6 ρογβοοιίίοη. Τὸ σγϑιῆουθ [ΒΘ Ρια}ι: 
ἀἴς68 γεαβρθοίπρ [Π6 δεαδοπαδίοηεδε οἵ {πὸ τηΐγδοὶα 6 
ΜᾺ5 σοίηρ ἴο ψοτκ, Ψ68115 βῆοτγθ ἔἢ6 ποοοϑδέψ [ὉΓ 
ΨΟΓΚΊηρ Ὁ ὈΥ ἃ τηδπίϊοη οὗ ἰμ6 οδὲϊσαΐξίοη ὈΥ ΝὨϊοἢ 
ἢ6 νὰ8 Ὀομπ ἴο ὅο 11. [{ πᾶν ἰηἀθ6α βοοῦλ Ὠδγβὴ ἰὸ 
ϑΌΡΡΟΒΘ 80 πλιιοἢ πηθδηῖηρ' οὐ 64: 1 θ6 10 τοι ϑι- 
θεγοά ἐδδέ ἴῃ {πΠ6 ρτϑοθάϊηρ ψογάβ ἵνα φανερωθῇ τὼ 
ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ, τῃδγα πιυϑί δ6 πἀδγβεοοα δὰ 
6}}10818 οὗ δι’ ἐμὲ, ψ ποῖ «965115, ΤΠ Π158 σμαγαοίου βεῖο 
ἹΠΟΘΟΒίΥ, οπεέδ. 'ΓΏΘ Β6η86 οἵ [Π6 ῥδββᾶῦα ΏΔΥ Ὀ6 
{ἢ5 οΧρίοϑβθά. “ΒΥ πὶ (1 880) 1ξ. 18. Πθαβββαγυ. 
τι {Π686 ψοσκ8 βῆουα Ὀ64 (πον) ρεγίοτιηθϑά. (ποῦ- 
ἣν ϑιδηἀϊΐηρ {Π8 ΟὈ]ΘΟΙΟΠ8. οἡ (ἢ6 δβαοῦὰ οὗ ρτγυ- 
ἄδηῃςθ) ; ποιὺ (1 τορϑβδί,) νὰ 6 ἴΏ 6 ΓΕ 18. γοῦ (1516. δηά 
ορρογπηϊ νυ. ὅς. ὅθ ἔργα Επτῃγυ8 Ἐχρ] δίῃ 
ἐΐοδο τοογ ὶς λὶοίι δἤοιο πεα ἐο δὲ ἐλθ 50η 0} ἐδε Καΐέλεν, 
;. 6. οἵ οὐ. “8Βν {8686 (ϑ4Υ8 [1.δῖηρ6,) τρμδὲ ὈΘ 
πη ἀοσβίοοα πος ΟἿΪγ ψιδὲ γτοαιγεὰ Ὠινίπα νἱγίιο, 
θη ΨὨισῆ δα ἃ τοϊδιίοη ἰο αοα {6 Βαίδοσγ, δὴ ἃ 
Γοίθγθησο ἴἰο ἢϊ8 τηϊβϑίοη, δῃηὴ ψῃϊοῆ {ῃ6 ϑδοῆ 8θηῖ 
ἰηίο ἴπ6 ψοσϊά βῃουὰ εἤδβος ζῇ {πῃ6 ἡδηθ οὗ [8 
Εδιπογ νῃϊοῆ. βοηῖ ἢπη.᾽ ΥὙδ 1 τυ8ὲ Ὀ6 οὐδογνρά, 
{πὶ [ἤθγΘ 8668 δὴ δϑρϑοὶδὶ γαίΐθγθποα ἰο {6 
ψοτκ8 οἱ ροισον, οὐπιδὶποα τοϊές δεποβοοποο, ϊ ἢ 
᾿ΒρΘοίΔ ΠΥ ομαγδοίογβαά [6 νου κβ οὗ τἴῃ6 δοη οἵ οά, 
ἱ, 6. Βοδιηρ {Π6 8:6 Κ, δῃηά σοπέογιηρ (Π6 αἰ !εἰ6α. 

᾿ς ἅς ἔρχεται νὺξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάξδεσϑαι. ΤῊ 5 
8 Δῃ υπῃΙνογβαὶ σπόπιθ, ἀηἃ 1 8Πὶ ΒΓΡΓΙΒ6 ἃ {παῖ {Π6 
σοτηπηοηίϊδίοιβ βῃου ἃ ποῦ βάν ρογοοινοα {πὶ 10 18 
8) δάδρθε. Τῆ6 Οδγμδηβ ἤδνα ἃ 8|Π21}18Γ Ῥγοόνθῦθ, 
Τ)16 παολὲ ἰδέ πὶεπιαπα δ 7γομπα. ἘῸΡ [868 ἀΔΥ, 88 
Ὀεῖπρ δοῃηςᾳ ἢξ ἔογ διυιβίη688, 5 (Π6 τὸ ἐνεργὸν, [Π6 πὶρς 
(86 ἐεφρι ἑπορρογέμημηι. Ἐοβθημη. σοπ)θοίη 68 
(δῖ ἢ 6 4ἰ 8] 88 βυρραϑίθα ὈΥ 186 {ἰπι6 οὗ ἀδγ αδἱ 
ψῃϊοἢ (06 ννοτὰβ σοῦ βροόοκθῆ, πΠδΙΠΘΙΥ ἰοναγάβ 
δνβηίησς. Βιαΐ, 5βίποβ ᾿ἴἪἃ ννὰβ ργοῦδοΥ ἃ ἔγθηααθηΐ 
Ρτονοῦῦρ, ἴ ψου!ὰ τοϑάγ οοσὰγ που ΔΩΥ βοὴ 
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οἰγουπιδίδησοθ. ΤΠ 6 β8η16 σοι! θη ΔΟΥ ἢ48.ΠΔΟΓΘ }161- 
οἰουϑῖν ορβογνϑά, {πδί «68115 {π|8 ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ βρη ῆθ8 
τι ἢ15 σοηςὰδῆςσο νι ἤθη ψοιϊαὰ Ὀ6 βἰογί, 8ϑηα 
{πὶ ἢ βῃοιυϊά ποῖ ἸΙοῃρ εἴπ γ σοηνίηςο {Ποῖ ὈΥ ἢ 5 
ΤΩΙ ΓΔΟἾ65, ΟΥΓ 1ηβίγιιοῖ τἤθπὶ ὈΥ ἢ8 ἀοςίγηθ. ΤῊΪ8 15 
41}, βίγισγ βρϑακίπρ, {παῖ οἱἱγ [ογὰ πηραπί : δά, 
{πουρῇ 6 τΠΔΥ βιρροβα "6 ᾿Ἰηςοηἀρά {πὲ [Π6 »ιοέϊυδ 
γ᾽ Ὠοἢ ἸηΠυδηςοα Ὠϊτὴ ἴῃ ἢ18 ΟΝ 6886, 8[1οι]ἃ ἰ)γ6 ἃΡ- 
ὈΙΙοα πηι 8118 πηιιίδη 18 ἰο {πὶ οἵ 4}} (ΓΙ βι]Δη8, γοῖ 
ΟἿ σδη ΠΠπ{|6 ἀρρτονθ {ἢ 6 ᾿π)] πα] οῖου 8 Δ Ώ 6 Γ 'η ΨὨΙΟἢ 
ἸΏΔΗΥ ΔΏΟΙΘὨϊ, 8η4 ΒΟΠῚ6 πο ΘΓ σομπηηθδηϊδίογβ, οἰ Π ΘΓ 
δοἰεἶψ δἀνοτί ἴο [8 αρρίϊοπέϊοπ, οὐ εοηξοιιπαά ἰοροῖποῦ 
186 ΡΓΪΠΊΔΓΥῪ δηα ἴΠ6 ΒΘσοη ΔΓῪ 56η86.. 

ὅ. φώς εἶμι τοῦ κόσμου, Θη]Ρ οηοΓ οὗ ἴθ νου]ά. 
66 ἴῃς ποΐθ οἡ 1, ὅ. ἀῃά Μείιῃ. 17, 2. Τῇα νογὰ 
185. ΒΌΔΙΪΥ ΘΧρ δηθὰ ἐφασὴθν : Ὀὰς ὈῪ Κυΐποεὶ ἰὲ 
15. ἰηογργοίθα αμέλον οὗ ἐεἰϊοϊέψ. ἿΟ ῥτοΐίδγ, νὴ 
ο δι βηθῦ, ἰο υπηἀοτϑίδηά δοέλ ἴϑδοθογ δηά γοβϑίογοσ 
οὐ ᾿δρρίῃ 688 ἴο [Π6 ΠυΠπΙΔ ἢ ΓΔΟΘ; ἃ8 ἰΐ 18 8 σοῃηηοῇ 
πιδίαρίογ οὗ Κηον]θαάρα, 80 18 1 αἰ80 οὗ ᾿δρρίῃθβ8 
(566 βίῃ. 8, 16. 8. 97, 11. “Προ 15 βοννῃ ἴογ {Π6 
τισιθοι8." 5. 1122, 4. ““΄ἰηίο {Π6 τἰχιηΐθουϑβ {Π6 ΓΘ 
18 86 ὉΡ ἰἰρὶε τη ἐἢ6 ἀάγκη 688.) μὲ ἐββεννὸ ΜὮΘΠ σοη- 
βἰάεγθα 48 ἥον!ηρ ἔτοι τῃαΐ τοὶ ρίουβ Κηον θάμα 
νοι Οἢε δὲ οαπηθ Θβρθοῖδ ! ν ἴο πηρατγί, ι 

Ἐ ΤΠ δἰιογίῃεβ δηά ιϊηρεγίδί ηῖν οὐὗἁ ᾿Ἰδ, 88 ἃ βίγοῃρ; πηοῖϊνα ἕο 
δοίϊνα αἰ ροηςα ἴῃ Ὀυβίπεβ88, πα Ἐπ)ογπιθηῖ οὗ 84]1οννϑ θα γεογεδίίοη, 
ἵν 88 ἃ ἴποπιο ηοῖ υπιουσῃοα οἡ δγ 1Π6 Ηεδίποη Ρῃοθορῆογθ. ΤΏα8 
ἴδιωρε οἰϊεβ Αητρῆιυ5, ἂρ. ϑιοῦ. Τομι. 1, 96. Τὸ δὴν ἔοικε φρουρᾷ 
ἐφημέρῳ' τὸ τε μῆκος τοῦ [βίον ἡμέρᾳ μιᾷ. Μ. Ααπίοη. ἀς γτεδιι8 δι} 
Ι,.4. ἢ 85. Πᾶν ἐφήμερον, καὶ τὸ μνημονεῦον, καὶ τὸ μνημονευόμενον. 
ρηδοδ ἀ6 Ὀτανίαΐο νς (. 4, Μαχίιμαπι νἱνεπάϊ ἱπιροαϊππηδηΐι εβῖ 
εχρεοίαιΐο, αυὦ μεπάοϊ 6 Ἵγαϑίϊηο.---ΡογὰϊΒ Πποαΐειηυπ), φαοὰ ἴῃ 
πληϊ!. [γε ρμοδί(ι εϑῖ, αἀἰϑμοηΐθ: αυοα ἰπ ἐπ, ἀϊρηϊτεθ.---Οὐο 
δρεοῖββ ὃ 40 ἴα οχίθησίβ ἡ οπηηΐβ, 1188 νϑῃΐιγα βιιηΐ, ἰῇ ᾿ποογῖο 
ἡδεεηῖ: ῥγοϊηυθϑ νῖνα. ΟἸαιηδῖ δοσα τπᾶχίτηι8 ναῖΐ8, εἴ νοΐ ἀϊνίηο 
ΟΓΕ ἰηϑιϊποί8, 58] υἵαΓα σϑγπηθη οδηϊῖ: “ Ορίϊπηᾶ ηὐδδηῖια ἐΪ65 τλϑοσὶ8 
τηοΓ 6 065 δεν ρεηα διριῖ."}. Οὐϊὰ οὐποίαγί58, Ἰπαυΐῖ, φυϊὰ Θα5888 ὁ 
Ηος ἰιουδ ρμιιοπογγὶ μὰ δά ἐχρτουδηήυπι ἰῃβηϊίαπι οορὶἰαοηδηι, 
ιοά ποῃ Ορ᾿ϊ πᾶ αυδτηηι6 εεἴαἴεπ), βεὰ ἀἴετ ἀἰοῖτ. Οὐοῦ βδοιΓυ8 
εἴ ἴῃ ἴδηι ἰετημογυπι ἔυρσὰ ᾿ἰοηῖυ8 ΤλΘη565 110] εἴ Δ πο8 εἰ Ἰοηράαι 
βογίθωι, τοι πη αι6 δν] ἀ αι (85 ν]βυ τ δῖ, ὀχροσγί δ ἡ ἀα εἷς ἰδοιηὶ 
Ἰοαυϊίυγ, εἴ ἀθ ἢος 'ρ860 υρβίεηίε. δὰ τῇ 
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6. Οδς πιᾶὺ πον βιιρροβὲ ἐπαί “688 ογάογεα τῃ6 
δ]ηἶ τπδη ἴο 6 Ὀγουρῇς ἴο Ὠϊτ, ΟΓΥ Π᾿ Π]861 ψοηΐ ἴο 
ἢ, ἀπά σοηνόγθοα ψἢ ἢϊῃ. ΚΟΕἸγουϊηδίδηςοβ οὗ 
ϑ Οὗ {Πππ||6 πηοπιθηΐ, [Π6 Ενδηρο 1518 ποῖ ππίγε υθηΈγ 
Ῥᾶ88 ονοσ. (Κυϊη.) στυσε, Χο. ϑξήν 26508 οἤοδβα 
{Π18 τηοῦο οὗ ψογκίηρ [Π6 τῖγβοὶα [85 θθθη παισὶ 415- 
ουϑ86 4. Οηδ {Πϊηρ᾽ 15 ρἰαΐη : [ῃδὲ (6 ἀοέϊοη οουϊὰ 
ςοπίγθιυα Ὠοιηρ ἴο {Π6 ο77δε. ὙΜΏΥ {Ππδη 5βου!ὰ 
1 ἴᾶνα θθεὴ δάἀορίοἀ ἢ [5 (ἴϑγθ δὴγ ἀϊβδγθησθ. 
βεΐνοθοη [Π6 οἰγουτηβίδ 668 οὗὨ {118 6886, 88 σοιηρετοὰ 
ψἹ ἢ ΟΠ ΓΒ ἡ 1ἀπὴρ6 οὔβογνοβ, (ἢδι οἡ {Π18 οσσδβίοῃ 
“65ι118 τϑϑίογθ βίρῃξς ἴο 186 ὈΠΠΠπὰ ὠπαδιοα ; ἴῃ ΟἿΣ 
68868, ΟὨΪΥ δἱ {Π61Ὁ δαγηθϑί βυρρ!!σοδίίοη, (866 Μδίἢ. 
9, 28. 20, 80.); δῃὰ ἤογθ ἢ6 δι ρ οΥΒ 5ρ1:0{|6 ψ ἢ 
οαγίῃ, ἴο ποδὶ {6 ρείβοῃ.  -ὙΠπογαίοσο (σοπίηι 68 
Τ, ΔΙΏΡΘ,) 51η68 1ἴ τηυϑὶ Ὀ6 δΔοκηον]εάρεοα {{Ἰὰῖ .65115 ἴῃ 
ἢἷ8 ψβάοπι ἀϊὰ ποιῃίηρ, 1η νη, δηὰ 10 18. ποῖ ΠΠΚΟΙγ 
τΠ4ὲ Πα ψου]ά νυ ϊϑἢ {Π6 γθδϑοη ἴο Ὀ6 σοῃςϑδὶ θά, ἤθηςθ, 
ἃ5 ρἠνοϊοαΐ ΓΘΆΒΟἢ8 βίδπα 8 1 ὯΟ δίεδα, ΠΥ ἢανθ 
ΤΘΘΟΙΓΒ6 [0 πιογαΐ ΟΠ 68 ; Δη( 5βῖη66 ΟἸΔΥ 18 ποῖ Ὀ6η6- 
ἢσ!4], δας Ὠυγ Ὁ] το τ[Π6 Θγο8, (Π6Ὺ {πϊηΚ Ε]ᾶΐ ΟἿΣ 
Τογά ποσὰ (8485 οἴ θ ἢ) ΘῃΡΙΟΥΒ τῇδ 8 {Π6 πηοϑῖ ᾿πῆϊ, 
ΠΑ (ΘΟΠΙΓΑΡΓΡΥ ἴ0 (ἢ6 6Θηἀ ῥγοροβϑά, ἴῃ ογάθυ (δαΐ 
ποίίηρ' δ Ὀ6 480γἹ 64 ἴο {Π6 πιϑαηϑ, Ὀυϊ 41} ργδίβθ. 
δηΐ ᾿οποιγ γοἀουηά ἴο {δα ρίογγ οὗ [Π6 ΨοσΚογ οὐ ἢ 6 
ΤΙηἶγδο 16. (866 2 Κιηρβ, 2, 21. 18. 88,11.) Υοῖ {15 
νίογν οὗἩἨ ᾿1Π6 800]6ςῖ, [πΠουρῇ ποῖ ἴο Ὀδ᾽ Το]οοι64, σΔῃ 
βοάγοο Ὀ6 Θη(ΓΕΪῪ δοαυ 686 64 1, ἢοῖ ΟἿ Ὀδοδυβ6᾽ κ 
15. ἴοο βξηθγαὶ, δηὰ ἴἢ6 β84π|6 τη ϊρῃΐ 6 588]α οἵ δΔὴγ 
οἴπον »ιράϊα “]ιαῖονογ; θὰϊ Ὀδοδυβα Ὠῖνὶηθ ῬονῸΓ 
οδῇ ἃ ἀδηεΥ "6 παδάθ πον τοϊέλομέ Βυ ἢ οἰτουτῃ- 
βδίδησεβ. Νογ ἰ5 1ἴ Θαϑύ ἴο υπάογβίδπα λοιὶὺ (ἢ6 Θῆϊ- 
σϑοΥ. οὗὁἨ Δὴγ ορογαίίοῃ οὗ ἀοά οουϊὰ Ὀεσδοῖηθ τποῦδ 
τηδη δι ὈῪ [818 οἰγουϊου8 ΔρΡ]σΔίῖοη, {π8η ὈΥ (ἢ 6 
ΒΠΏ016 ψογά8, οὐ οὐἀδγ ψι ψ ]οἢ οὐυγ [οτὰ, οἡ οἴΠοΓ 
οὐσδβίοηβ, 1ηπηραϊδίοΥ ρῥτοαυσοα {π6 οῇδβοι. Ἐὸγ 
118 ΓΒΆ5ΟΠ, ἸΏΔΩΥ ἤᾶνΘ ΓΘΟΟΙΓΒ6 (0 ἃ μι δέϊοαί, ἃ5 νγ 61} 
8ἃ5 πιογαΐ οι86. (1,410 6.} , 

Τίνοβθ, δῃᾷ οἴμοσ ϑιιοἢ 5016 Ε168, να 8Π4}} ἀο ψ6]] 
ἴο ἰρᾶνα ἴο 06. ΘΙ ρ]ογθὰ ὃν 116 ἤδνιβοῦβ οἵ {ἢ θη, 
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Ὀτβίηυβ ΑὨδ]. δον. δηὰ Ὑ᾽ οἰϑίείῃ Ὀγίηρ ζογναγὰ 
πυπΊογοι!8 (]δ85310 8] οἰἰδίίοΣΒ, δηα Πγιιβῖυ8 δηὰ 1ἰρῃυ- 
ἔοοῖ, τωδγ Βιδυθίηϊοαὶ οὔθβ. Μοβί οὗ {πΠ6 ἴογιμιοῦ 
6 [{{|6 ἀρροβιίίε ἢ ὯΟΓ 18 [ῃετρ, (4Α8 τοί δηὰ 
εβίηυβ ργοΐβηά,) ΔΏΥ δ᾽] υδίοη ἰο (ἢ6 Ὠοϑδιμθη βιιραγ- 
βίο οὗ βριτεἰἸς δα να τη ἰῃ6 Ὀοδβοιῃ ἰο Κοϑερ οὔ" 
λβοϊηαίίοη, ἢοῦ ἴο ΔΠΥ ἘΧριδίίοη βιρροβθά ἴο Ὀ6 πιδή6 
Ὀγπά, Οπα τπϊηρ 18 εἶδαν, τῃδὶ τη6 δενδ τπουρὰς 
)2|κδέΐηρ “ριἐἐΐ6 Ἰιλὰ ἃ τηεαϊςῖη8] οἴδοϊ οἡ ἀϊβεδβοὰ 
δΥ6β, Ὑἰ οι, 10 ΒΕ6 115, γγ88 ποῖ ἀγα α θην οιπρ]ογοὰ 
ψἰςῃ 4 βογί οὗ ᾿ποδηίδίοσυ ἔοσγπὶ οἵ ποιάβ, νῃοίμρε 
ἱηνοκιηρ [Π6 παῖηα οὗ Οοά, ογ {Πδὲ οὗ ἀδριηοηβ. Τυβ 
Βοιάθασ, ἢ. 9, “ [ἢ6 ψοριδη υ({Θγηρ ᾿ποδηΐδί! 08 

ἴ Β6ν ἢ {{π|68 1 ἢ15 αγθ8, ἴο {8 Κ6 δνδΥ [86 ρ8|Π.᾿ 
ΑἸ Κτα, Εὶ. 0]. 175, ὦ. ““Β. Μὶν βαϊά υπίο ποι, 15 

{ποῦ ΒΥ ψΟΠΊ8η διηοηρϑί Υοῖ] ὙΠΟ σΘ τητος ἰἢ- 
σϑη Δ. 008 ΟΥ̓ΘΙ ΠΥ ΘΥΘ (ἰογ Π6 ρσγεϊοπάθά ἴο ἂν ἃ 
σοι ρἰαϊηΐ 1 ἢϊ8 6γ65). ΑἊἈπά β8ὴ6 8817 ““δῦδ),, 1 
ἢδανα 0 5[{1}} 1 βιισἢ τηδίΐθγα," Ὑγ6}}, τῇρηῃ (88:4 ἢ6), 
ἄἀο Ὀυϊΐϊ 8ρ1{ϑανθῃ {1Π168 1 ΠΥ ΕΥ6 δηᾷ ιἴ Ψ}}} Ὀ6 συΓαα. 
Απά β[ι6 ἀϊὰ 30." δίηςβ, ἤονθνθυ, {{|15 βρὶ Πρ νν 8 
ἐποιρὶϊ τι αἸςοΊη4],80 1 [6}} απ 6γ [ἢ6 88π|6 ᾿η]υ ποίου 
ψΠἸΟἢ ἐογθδάδ 41] τηράϊςοα] δά ἴο 6 δαπηϊηϊδίογϑα, 6χ. 
σαρῦ ἢ 68868 οὗ ̓ πηπγϊηθπηὶ ρ6.1}], οἡ {Π6 δδθθαίῃ. 8ο 
Μαΐιη. δοῆδρ. ο. 21. ““Οη 188 ΘΑ δι ἢ ἀδὺ ΟΠ6 πηι 
ποὲ ρυΐ ψ]η6 1ηΐο (86 εγθ, [ποι ἢ ΟΠ6 ΤΏΔΥ οΟνοῖῦ (Π8 

δ-ῦγονβ. Βυι 1 15 ποί αν! ἰο Ρυΐ ἐαδέϊπξ 9ρέξ- 
δνθῇ ονϑὸῦ [Π6 δυθ- γον. 5 Βιι (ἢ18, ον ΝΟΥ 

ἘΞ ΝΟΥ γγ»ϑλὲ (δ ἷδ βου σοηῆπηεα ἴἰο (ἢ 96νν9. 1 δρρεᾶσγβ δας {ἴπε 
Ογεεῖβ, δηὰ Ποιδῃβ ἴοο, δὰ ἃ ποίΐοῃ οὗ βοῖςα βϑὶ ΕἸΣ ΕΒ ΔΟΥ [ὉΓ 
ΒΟΙΕ 6γε8, ἴῃ 8ρϊ[1{]|6, Ἔεβρβοΐβὶν ἔδϑίϊηρ δρί{{|6, 80 Ρ]ΐη. Η. Ν. 98, 7. 
ογεύδιωυϑ Ἔῦρὸ (84 }ϊν:8) 16} τὴδὲ 1Π| τι} δϑϑίι16--- ΓΟ Σ;--ἰϊρρτυὐΐηο9, 
τοαϊαϊΐηα συοϊϊδ νε]αΐϊ ἰη---᾽0οΠστίοηθ. Μαγοα)!. ἀς Μεύίςδηα. γα» 
τι 6 γοπιθάϊπι ἴΔ|6 ἴδοϊθϑ : 8ῃηιοβ ἀϊρῖι}8 εχί ποθ, οἱ ἀϊμὶ τ ἐγ νι 
οουΐϊυπι οἰγουπη πο ἶβ, οἴ [6 Γ᾽ ἀεϑρυεθ. 80 8180 Χίρῃ!. ρΡ. 905. 
ὍΠΕΓΊΕ 1ἴ 15 δαϊα ἴΠαὶ ψεβμαβίδη ουγοή 4 ὈΠΪΠπὴ πιδπ ὈΥ δρίτιηρ; ἰηο 
ἮΪ6 Ἔγεβ. Ῥεῖϑ. 2, 27. [πέδῃἱ αἱρίίο εἰ ἸυδίΓα} Όι15 δηΐα 5} νίδ ὀχ μία, 
ὈΓομΐοβ οσυ]ο5 Ἰίθεγε ρεγὶῖα. χγορεσγῖ, 4, 7, 45. διιῪὲ Νοπηδθ δῖ. 
ς81}858 [οἱ νεγβιιῖδ 841} 1ν89. ϑ᾽ 0.118 σαϊ γαοΐθδ ννοσα 85 ἴο ἤδτε ὑεθ 
ἩοτκΚοά αἵ ἴΒε ννε]}} οὗ ΖΕ βουϊαρίιι8, 85 νγὰὲ Ἰδδσῃ ἔγοση Αγίϑβίϊεβ, δηὐ, 
διησηρ σίΠ6Ὁ {ΠῚ Πρ8, ἢ 58 Υ8 (η γείετεποα ἴὸ [ἢ 18 νν6}}} : πολλοὶ μὲν 
γὰρ τούτῳ λουσάμενοι ὀφθαλμοὺς ἐκομίσαντο. ΤὨδί ἀΓΔΡΕΣΌΣΕ, ΒΙΤῸ» 
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ΤΙ, ἄοοθς ποΐ ἤεσθ ΔΡΡΙΥ, βίπος ψόβὰβ ὑδοά, Ὡοέ 
“ρίξε, αὶ οἷα σοτηροιιπαδα οὗ οαγέλ απ σρὲἐεϊε. 
Νον,, δἰ: δουρῇ 11 48 Ὀ6θη οὐ]θοίοα τΠδι ΟἸΔΥ 15 ςΑ]- 
ου]αϊοα ἰο πυγὶ ταῖθοῦ πη Ὀθηθῆϊ [π6 ογο, γεί 11 
ἌΡΡΘαΓΒ [δι δοηι6 Κὶ 45 οἵ οἶδῪ ψογο ΟΥ̓ (16 δποίθηἰδ 
(Ὠουρῶς Ὀοποῆοῖϊαὶ. 80 ϑογθῆυβ ϑδιητηοηϊουβ 18, 
425. “481 (υπλοῦ. ᾿πβο 8 ΤΙΡΉΟ .88 τοἸ δὲ ᾿πδηὶ }1- 
φεηῖοβ οσιιΐος ν}} οἰγουτ 6 σηο. μαὶ {ἤθη 
ψ88 ΟἾ τσ 8 ̓ ηθο 9 [1 Β661}8 ἴο πη6 [ἢδί 1 σοη}-: 

ἸΟη ἴο {π6 ψοδ 685 οὗ πυμηδη Ὡδίιγο, ΔηαἋ ἴο σοὨ» 
ἤχιη {Π6 ἔα! ἢ οὔΠα ὈΠ1Πὰ ρογβου δα 1Π6 Ὀγβϑίβηαοθγβ, 
6 ν88 ρ᾽εαϑϑὰά ἰο ι.56, 88 οἴθηῃ, α ὁγιβδοἰἑςαἰ αἀοέϊοπ ; 
ἐῆυ5, ν ἤδη η Μειγῖκ 8, 923, πο ἰδία ἢἷ8 ἤδη άβ οἢ ἃ ἢ πὰ 
Δ Δη ἀηὦ σρὶὲ ἐε ἀξδ οψε : δὰ ἴῃ 7, 82, ν ἤδη, ἸΏ ουτίης 
4 ἀραῦ ρούβοῃ δῃά ἀϊπὴρ ρόγβοῦ, π6 τι566] ἔϊτσο 5.7, 
δοίϊοαϊ αοέϊοης, δοσοιηεηοαδίθα ἰο (ἢῆ6 ἵνο Οἰἴἶδσοης 
ΔΙ πγθηῖ8 οὗ {πὸ ροόύβοη, ρυίπηρ ἢ18 ΠΏρΡΈΓΒ Ιηἴο Ἠὲπ 
ΘαΓ5, δῃὰ βριπῆρσ δηα τουσῃίηρ ἢ18 ἰοηρια; 98 
ὙΠΙΟἢ ραβεδᾶρα 66 (ῃη6 ποίθ. Νον ἴῃ ἴπ6 ργϑβϑθῶΐ 
σᾶ86 ἸΠΟΓΘ. ΟΓΘ ἔζοῦ ΒΥ ΡΟ] οὶ δοίϊοηβ ἰπδὶ »εὶσλὲ 
ἤν Ὀ66η δαρίουθα, πδηηοὶν, βριτηρ᾽ ἴῃ {Π6 6Υ6. 88 
ἴῃ Μαρκ 8, 28, οὐ δῃοϊῃεηρ ([ῃ6 ογὸ ΗΠ τυ, ἴἢ 
᾿Ἰδςίοη οὗὨ οοἰέψγίμνη, ΟΥ δΥ6 βαῖνε. Τα ἔοσμιθῖ 
ΟἿΓ 1ογὰ ραββθα Ὀγ, ἰοϑὲ (48 Ευς υ πλ 8 {ΠῚ} Κ8) ΔῺΥ 

Βεῖρ ἴο ἐπετηροῖνο ἀϊνίηα ροννεσ, δοπιοίέσηθο ργείοπάδα ἴο ρου ογηη 
δ᾽ ΠΣ ὩΣ ΟὨ ΓΕΘ, νγ6 ἰδαγῃ ἔγοαι ϑυείοηΐι5, (΄. 7. ἤοΣσα ἃ ὈΪ ἀ τηδῃ βὰρ- 
ΡΙἸοδήηρ ἃ οὐταὰ οὗ εβρβϑίδη, ἀθοίαγεβ ᾿ξ θείϊεμσι οοιΐοδ δὶ ἱπδριϊβεοὶ, 
τπαὶ Πα δῃοιϊα ΤΕΘΟνΟΥ ἢ18 δρῶ 1 (ἢς ΕἸΏΡΕΓΟΥ νοῦ] δρῖϊ ᾿ηΐο ἐδ 
εγε8. Τα εἴξεθου οὗἉ ποιπρ' ὁρῖτι}6 ἢ85 αἰδὸ θθθῦ τρδϊπίαϊ πα ὃὉγ ἰδ6 
ἐεαγπεὰ Ῥηγδίοίδηβ Βαυιμοὶη, 498, δηὰ ΘοεῖΖ. Οὐ. Μεὰ. 

ἘΞ“ ΟῚ (88 Κυςγτοΐι8 Οὔϑεσνθ 8) εασῖὶ}βδ σνουϊὰ ποῖ δα ἢϊ ῸΓ 
δηοϊπίϊηρ, δῖ ννοιυ!ὰ γεαυΐγα ϑοηλῈ ᾿ἰφιον." 80 Ηον. 1. 5. 8, 25. 

, Ομ ἴθ ρεγυ 688 ΘΟ. 19 πιδ]6 ᾿ἰἰρρυ5 ἱπυηποίδ. ΜΙΔΗΥ 8εεὶς ἃ τῖγϑ- 
τῖσαὶ γεϑϑοὴ ἴον (ἢ γ 518 υϑίπρ' Ὠἷδ ϑμ{{|6. 1 δἰωμίε [Γαςἢ θεοπ ἴο 
ἢδνο μέθη, τνῦδι ἀτοιΐι5 ϑυρρεβίβ, “ ὸ εαγρί γε ἰἰ Ὀθοδυδα ἴΠΘΣα τνὰ 9 
ὯΟ νναῖθὺ δἱ βαπᾶὰ." ἽΠὸ τωοᾶς ἴῃ ννῃϊοἢ οὖν [γα τδὰδ ἴμ6 οἶα, 
τπουρἢὴ ποῖ τηεητἰοποά Ὀγ ἴἢ6 Ενδηρε δῖ, 18 τῆ }8 ροδιιἰνεῖγ ἐχρσθβϑοᾶ 
Ὺ Νοπηῆυδ, νῇῆο 88, ἃ5 υδῦαὶ, δ ρρ θὰ (ἰδ οἰγοὐτηθίδηεθ : 
Χείλεσι γὰρ σοφὸν ἀφρὸν ἀνήρυγεν᾽ ἐν δαπέδῳ δὲ ᾿Ακροτάτοιε ὁὀνύ- 
χεσσι πολύστρυφον ἰκμάδα πάλλων, Πτύσματι πηλὸν ἔτενξεν. ΤΠε 
ΒΔ 116 οἰΓΟΌ δία ΠΟΕ 18 ΤΊΟΓΘ Θ᾽ ρΔΏΓΥ ρἢγαβεά ὈὉγ Ῥεϊγομπίι5, 1381. Μοχ 
(γθαϊαπλ βρυῖο ρυΐνεγεπα τεΐο βαϑίυ τι ἀΐρίϊο, ἔγοαιειηαιδ γερυρ- 
Βϑηκὶρ οηδτῖς ἢος βεγϑοίο σδγι μα. : 
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νιγίαθ τὶρῃῦ 6 δϑουιιθοά (ο {πῸὸ ὁρ!ί; δηά ψ885 
φ]οαβοά ο οδιιβα {Π6 ἰδίίεγ. Νοῦν ἴῃ δἴθεγ οὐ {Π 656 
ΠΆ868 ἢδ6 τηι8ῇ ἢανα Ὀγοκαη (Π6 ϑαθθδίοαὶ ἰᾶνν. 
ὙΒΟΙΠογ, 88 4}} [6 σοπιπιθηΐϊδίογβ Βῦρροβθ, πα αϊὰ 
18 ῬυΓΡΟΒΟΙΥ (1 ογάογ ἴο (τυ ἴ86 ἤδ ἢ οὗ (6 πηδῃ, 
Δηά βαεί δ πουρῆϊ [Π6 Ῥορυΐάγ ΒΡ ΟΓΒΕ ΠΟ) την, 1 
ἀ(ΠιηΚ, μθ6 ἀουδίοα : δηά, ἐπογοίογο, 4}} τπ6 ορϑβογνδ- 
τἸοη8 ἐοιιπάἀδα οἡ {{|18 πηυ8ὲ Ὀ6 ργϑοδγίοιιβΊ ΤΠδὶ {Π6 
δηοσίοηΐ ἠοοίοτβ οὗ 1ῃ6 σἤιγοῖ, 1 ᾿πι!Δοῃ οἵ (ἢ15 
δυπιδοίϊοαὶ αοέέοπ οὗ οὐυἦ 1,οτά, δηοϊηϊθα τῆ αγοβ οὗ 
{πα σδῖθοϊπιθη8 νι οἶαν, Νν6 ἰδάγῃ ἔγοπι ΒΙρἤδη 
η [η18 ΕσοΙ 68:45: 4] ΑΠπΕΑυ 168, 1.,. 10, (. 4. ᾧ 14. 

΄. νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοὺ Σιλωὰμ. Νέἔ 
[48 δγα {πΠ6 ἔογοβ οὔ πιά α]θ νει δαέλε (ἐλεεῖ), 
ἰ. 6. 6 ρᾶτξ οὗ {μ6 θοᾶὰν ἱπ φιρϑιίοῃ, παιηεΐγ, ἔμ6 
οὐε8. ΝΜ εκίαπὰ δηὰ Ομμρῦ6}} Πᾶνα ροϊηϊοά {5 
οὔτ {Π6 ἀἰδειποῖοη θαίνγθθη λούω δΔη4 νιπτω ΟΓ νίπτο- 
μαι. ΤΠδ ὈΥΠΊΘΓ 18 δαυϊναίοηϊ ἴο τυσαδὴ ΟΥ δαΐλε ἃ 
ῬΑΝΤ ρ ἐλ δοάψ, {πὸ ἰαίῖογ ἰο δαέδο ἐδ ΨΗΟΙῈ ΒΟΡΥ. 
ΤῊ5 αἰβιϊποςίοη 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ τπιλγκοα δηάὰ γγ6}] ρῥγο- 
Βθινοα ἴῃ Ψοἰη 18, 10. ὁ λελουμένος οὐ χρείαν ἔχει ἢ 
τοὺς πόδας νίψεσθαι, ἀλλ᾽ ἔστι καθαρὸς ὅλος" καὶ ὑμεῖς 

ἴ ἐστε, ἀλλ᾽ υὐχὶ πάντες. ὅ0 νίπτειν ἴῃ Μαίί. 6. 
17. 15, ἃ. Μαϑῖκ 7, 8 δηὰά 4. Ψοδη 18, δ. 18, 6. 18,8. 
18, 10. 18, 12 δηά 14. 1 Τίπι. δ, 10. Ὠεαΐ. Φ1, 6. 
Φυά. 10, 41. Λούειν ἰ8 αἰτηοϑί αἰνναγβ 56 1 {ἢ8 
ΤἸΏΔΏΠΟΓ ἀὔονο τηθηϊϊοηρά. ὅθε Αςίβ 9, 87). Ηοῦδ. 
10. Φ4Φ. 4 Ῥεοί. 2, Φῷ. Ἐδν. 1, δ. ἤποῖο 6 γα 
ἴο υπάἀεγϑίδπα (ἢ6 σομπιρίοίθ οἰθδηϑίηρ οἵ τῃ6 Ὀοάγ. 
ΑΒ ίο Αςἴϑβ 16, 88. ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, ἴῃ 6Γ7Ὸ 18 
δῇ 6110 5815 οὗ σώματα, Δηὰ ἴῃ {Π|8 ράββδ σα λούειν ἱΠ10168 
δαέλὶηρ ἐπεὶ ἍΠοΙ,Ε ϑοάν, ἕον [ῃΠ6 ρᾳγροβο οὔ οἰθδηϑ8- 
ἵηρ {Π6}Γ ψύοιιη 8 δηά γοίγοϑῃίησ [Π6]Γ ΡΘΙΓΒΟΠΒ. 
(Μαγκιαηα δηὰ σδρθ6}1.) ΤΙν8 ἀϊδεϊποιίοη, 45 ἐᾺΓ 
8ἃ8 ΠΟΠΟΘΓΏΒ γίπτειν 15, 1 τῆϊηΚ, ἔσὰα ; δυῖ ἢ νι} 
βοαγοοῖν μοϊἐ σοοά οὗἁ λούω, ψὨΙΟΪὰ) 5668 ἰο ἢᾶνθ 
θδοη υϑοὰ νἱ τῃ6 88π|6 ]δ{ἰπ46 89 Οὐγ νογὺ ἔσο 
δαέλο, νοΐ τη 6 υηἀογϑίοοα οἰδοῦ οὗὨ {π6ὸ ψ ἢ ο]6 
ΟὗἝΠα Ὀοάγ, ΟΥ 8 ρᾶγί. Α,5 ἴο {Ππ6 ρᾶββᾶρε οὗ Αοίϑβ, 
{π6 πηοάα οἵ ἱπιογριθίδίοη δηςὶ σοηβίγιςίίοι ἀἀορίρά 
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Ὀγ Οδιαρῦ6}} [5 φι!6 ᾿πΠΑΠ|}8810]6. ᾿ 566 6 ποΐϑ οἡ 
{πὲ ραβϑβαβρθ. Οπ κολυμβήθρα 666 {{|Ὲ ποῖα οἡ Φοἢη 

, 3.. 
, ἤἥ. Σιλωάμ. Ετομ (ἰπ6 ἰουηίαϊη δι]οαπι {Π6γ οτα 
ἵνο. οδῆδὶβ σοηνογοὰ 1ηἴο ἔνψο Ροοΐβ, (6 τε)" 
5ἰυφιοα αὐ {Π6 οχίγεπο ουηᾷαγΥ οὗ Ζψογαβαίθιη, δε 
[ογηθά ὃν δοϊοπιοη, δηᾶ ἰδ ἐοεθθῦ" (Δρρτορτειδιθὴ 
ἴο {ἰὰ υ86 οὗ {δα ψνῆο ἱπΠα] δά ῃ6 ἰοννοσ οἰ) 
ψΠ16}} 88 σοπδίτυοίρεὶ αἰΐοσ {π6 (ἰ]6 οἵ δοϊοπηοηῃ. 
566 {π6 ποία οὴ ἴλικε 18, 8. 1ἰοβθηιη. οἡ [8. 7, 8. 
δηὰ ΗδοΖεϊ οἡ ὦ (Ἰγοη. 8.2.8, “Κ᾽ μοὶ οἵ 1656 ροοὶβ 
ἰ9 ἰο 6 ἢογο υπάογϑίοος, σαπηος ὃ6 ἀρίοιμηϊοά. 
Σιλωὰμ, [Π6 Ηοῦγενν ἴογ ψ οὶ 15 ΤΥ Ὁ ((ἰ6 ΠῚ Ροίηρ 
οσἰδηροά Ὁ δυρῆοην ἰῃἴο μὴ βρη! ῆθβ (σοπιοέ ίηρ)" 
δοηΐ, δῃὰ οηιϊδϑῖοη (Ὁ τυαέθ"). 8δο (ἰαἰονίὶς. [1{1η, 
ΗΙΘγοβ. Ὁ. 202. οἰϊθεῖ "γ [}ἀρ6: “ ιι88 ᾿ΐσ ἴῸἢ8 
εἴποις ρἰβοῖηδβ, ]υδγαπὶ τ γοβ δο  υ ἢ1148 ΟΠ] οΖα 
ΓοβίδιΓαββ8 ᾿ρίταγ, ογληΐηια οἷ ἰηςἰτ80 Ηογίο 
δαϊοπιοη!8. ΠΟΙ δαΐθπι, 41 1 γἱ8 δϑί, υχία ροῃ- 
δπι, ΔΙ θγὰ σδρϑοίοσ, [οσιηδῖη οἰϊαπηηι πὶ τοίου φυδά- 
γδίυπι ΟὈ] ορΆη), ν 8115 ἰοηΐο πὶ ΡΔΌΪ ἢ πὶ ἴῃ γοῖι! η - 
ἰΔἴδιῃ ἀφϑιποηίθοι, αι 8) (οσιπὶ ΠῸ5 [ΟΠ δι} ν] 56. 1 }8) 
βἰσοδίι πηι ἸΏ ΘΠ. : δ᾽ ἴ6 18 (ὉΠ σοπίριδ, φιδήγαία 
ἔοστοᾶ δη1}8 δυυηήαῦαι. [Ιηπ6 ρμὲῦ ρσγαάιβ αἱίψυοί 
8.10 ΓᾺΡΙ5 σοῆσᾶνο δα ἰοηίΐοιη (56 ] {1}, 481} ᾿ΠΒίδΓ 
ὉΔ8815, ἰδτΠπ1η15 ροάπιὶ ΄μδίιον δὺΐ αὐΐπαθθ, 88} 
ἐρβᾶ γσιρα ργοίεπάϊυγ." Ουἱηίηγο Τυτορ Μδυηϊιθ 
ΟΙΏΏ65 6]08 Δηυ85 Ἰηδρηὶ ἰδοὶϊιηΐ, δίαιια οουϊοτΓιιπὶ 
ν {118 ργοίθββα δἰιιηΐ. . “δὶ {Π6 Φ6νν8 δοκπον οι ρεὰ 
{Π6. Βα  ὈΓΠΥ οὗ {18 0001, Δῃρθᾶγϑ τοι 8. ὀιικίου! 
φραββδρο οί αροιϊ. ἢ. Νᾳαίϊδι, ο. 84. (οἰϊο Ὀγ δοϊιοοίι- 
86 η) 5ονῖηρ {Π6 βυβιίθπιδίσαὶ ρ]ικίοήγ οὐ {ἢ6 
Ῥυιθϑίβ, ν]ο, ψ θη τον πα οαίθη τοῦ πο ἢ οὐ {6 
ϑασγοά Πεδὴ, ἀγδρκ οὗ 118 ννᾶῖθσ ἴῃ ογάθυ 170 μγοπιυΐδ 
εἰἰσοδέϊοη  ““Νυηφυδίη 56 ϑαςογάοίθβ ἴῃ ἰθιημίο ροΪ- 
Ἰυργδηίΐί : δ᾽ῇ᾽ νϑσο οοῃερι, τὸ πη] ὅτ: οαγῆοηι δαηοξατα 
σομηραάοτοηΐ, 8411:8 6Χ. δίίοα ὈΙογαηί, αὐ οοηζοῦ- 
Ζιοπθηι υϑ᾿οηιθηΐον ργομιουεγεπέ." 

κα ἸΠχὰ5 ἔγοηι ΠῚ δοιπεβ Μαριὰμ, Κα 1, 84, 

οι, 111. 2 κᾺ 
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ΤΠ ψογάϑ ὁ ἑρμηνεύεται, ἀπεσταλμένου, ἀτο, «11 
ΓΟΆ80Π, ἰπουρῃξ το 6 ἃ ρσίρεϑ. ΤΠαΥν ἀγο, ἱπάσοά, 
[ουπὰ ᾿ἴπ 41} ([ὴὩ8Ξ Μ55. δηὰ βῃοίθης Νογβίοῃβ ; θυῖ 
(Π6γὰ δῖ 480 οὐδοῦ ἱπιθγροϊδιίοηβ βϑυρροτγίοἀ ὃν 48]] 
16 σΟΡΙΘ6Β; 85, ἰοῦ ᾿πβϑίδῃςθ, {πὲ ἴῃ Μασκ 1δ, 25. 
5866 ΕἸβοἢ. οἡ ᾿Γποορῆγ. (ἢ. 8,4. Χοη. (γτ. 9, 4,2. 
ΑΒ ἴο ἴΠ6 τϑθάβοῇ ΨῇΥ οὐῦ 1 ογὰ βοηΐ ἴΠ6 ὉΠΠη4 πιδῃ 
αἰ ον, ΟΠ γυβοβϑίομῃ δηα οἴἤθυβ {ῃ10Κ 10 ψᾶ5 [0 {γν 
[15 (ΠΠ, εἰ (δῇ {ΠΟΓΘΌΥ ἃ ρσγήθαῖθυ Ὠσπ ῈΓ οὗ ροῖ- 
ΒοΏ8 πὴρηϊ ὙΠΓΠ688 [ἢ 6 τ γασι]οι 8 ρα ρ. (866 
Ἐοάάγιϊρ6.) Εογ, 88 Οδγγβοβίοιῃη οὐὔδβογνεβ, εἰκὸς ἦν 
ἅπαντας ὁρᾷν αὐτὸν ἀπιόντα, τὸν πηλὸν ἔχοντα ἐκὶ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς κεχρισμένον κ. τ. χ. (Κυϊπ.) Ασροοτεάϊηρ!γ 
{Π6 τηίγβοϊθ νγἃ8 δἰ ϊτθγεννγαβ βΒροκϑη οὗ ψιί ρδγεσυΐας 
δα πητϑίίοη. (566 2οΠῃ 11], 87.) Ἐπ γπιῖαβ ΤΟΙ ΚΒ 
οη (Π6 ργοιηρὶ ορδϑαΐϊθησα δηά ἱπηρ οι ἢ οὗὨ {πὲ 
δΙηΔ πδη, νῆο, ἤθη πα ἀσρατίοα, πα ἀουδθί!ο κα 
ποῖ γεῖ γτϑοονογαά ἢἷ5 βίσρῃί. Πα σνϑηΐ ἱπιιῃθα !δίο γ, 
αὶιπουΐ Παϑβιίδίοη οὐ ἀοιδὲ; διμὶ γοῖ ἃ σοῦ ποῖ 
ΠΠΡΤΟΌΔΌΪ6 {πὲ ἢ6 βῃου]ὰ ἤδανο βδια, ““ ῆδι πηϑϑη8 
118 (δηποῖ [)6 δι ὁπσθ συγ πιὸ ὃ 1[)068 6 ἀθοθῖὶνθ 
ἴη6, δη βοηἀ 16 Οὗ ἃ νϑ]η θγγδῃὰά ἢ Ηδνο 1 οὶ οἴοῃ 
ψνΔΒΠ δα ΤΥ ΘγΥ65 ἴμογο, δηά ραϊπϑά πὸ Ὀδθποῆς Ὁ" ΟΣ 
ἴδ, ““ [δ (Π6 αἶαν Ν}}} ἢθ8] πη6, ψῆαδϊ πδϑὰ οὗ θδιεῃίηρ 
ἰη {Π6 ΡοοΪ ; οτ, 1 τΠδὶ ψ1}} συ γα πιθ, ν παῖ πο νγαβ 
{Π6γθ οὔ τη οἶαγ ἢ Βιιῖ Ὧηο βυςῇ (Πὶπρ ἀἸά Πα οἰζῆος 
ΒΔΥ ΟΥ̓ ΤὨϊηΚ : Ὀμΐ, τοροβίηρ {0 |1οὺ (ἢ, ἢς ἐϊὰ 89 
[6 νψβ αἀἰγθοϊθή, δηα ἢΐ8 διῇ δι οὰ ηοὶ οὗ 118 ζο-. 
χνατὰ. (Εὐυΐγτ.) Τῆς ἦλθε τηυϑῦ Ὀ6 τοῃήογοα χο- 
ἐωγηο ; δ'ῃςα ἔρχομαι, {πὸ {πὸ Η60. δὲ 88 οἔρα 
{Π6 86η86 οὗ Π6 σοιῃρουῃά ; εοβρδοία! ἐγ {πδᾶὶ οὗ ἔφ 
τοπιθ (δαοΐ), ἃ8 ἴῃ Μαῖίί. ῷ, 21. 19, 44. Ματζγκ 9, 14. 
1λικο 12, 97. οἱη 4, 16 ὅς 16. 14, 18. 

8. καὶ οἱ θεωροῦντες α. τ. π. ὅ. τ. ἧ. ἘῸΓ τυφλὸς 
ὭδΔηΥ Μ5Ν. οἴ αἰδγθηΐς στοσθηβίοηϑ, δηά τηοβί οὗ (μα 
ὙΟΓΒΙΟΠ5Β ΓΟ προσαίτης, ἩΠΙΓἢ 15 γοςοινο ὃγ ατόίιυς, 
ΜΠ, Ουοβραοῆ, δηὰ Ναϑίοσγ, Ὀυΐ, 1 τπϊηκ, νι δοιῖ 
ΓΘΆΒΟΉ ; οΓ βυγο  Υ τυφλὸς 15 ΙΊΟΓ6 5υἱτα Ὁ] 6 ἐο 1ἢ6 οος»- 
ἰαχί. [Ὁ 18. Ἰυ5}} 7 οὐβογνθαὰ ὈΥ [Δρ6, ἰπδὲ (Π6Ὺ 
ψουϊὰ ἤᾶνα βοόημοσ Κηοννῃ πῆ ἔγοιη ἢϊ8 ὀέϊπαποϑς 
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τῦδῃ ἔγομι  ἢϊ8. ποπαϊοὶϊέν. ““ Βρϑὶάθ8 (αδά ᾿6) 1ἰ 15 
ποῖ ΠΠΚΕΙγ {πᾶς Πα δά δοίθά {μ6 θερρᾶγ δηγὸηρ [Πθπὶ, 
βίῃςδ ἔθου οὔβεγνα {πὲ 6 Π8α 53εῖ δηά Ὀερσοί ἐπ ἐλ 
ἐοηιρίοθ. ΒΒ τὲ ἃ8 ἴξ τῇδυ, ἰΐ 18 (1{1|6 ἰο το]θοῖ ἐπ 6 
τϑοοὶνρα γοδαΐϊηρ, ἤθη [6 86η536, 80 ἔδγ ἔγοπι οί: 
αϑδοιδίοα, 15 ὄνθῃ ἐπγεγοά, δὰ ἰο ἀϊϑέυγο [Π6 ἰαχῦ, 
ἔτοτῃ τθσο σδσοθίμθ8 Θμηθηἀδηάὶ, ονθὴ ν᾽ ἤθη {Πο6Γ6 ἃΓ6 
ποτα ΜΌΝ. ἴογ (ἢδη δρϑῖηβί ΔΗΥ͂ τοοοϊνο γοδάϊηρ. 
Κυϊηοοῖ οὔδβαγναβ, (πὶ {Π6 ψογτὰ προσαίτης τηϊρῆξ 
ΘΔ431:}γΥ θῈ τηδγκοά ἴῃ (6 τηδυρίη, οσ θεΐννθοη {Π6 [1η 68, 
δίησε προσαιτῶν ΟΟΟΙΓΒ δὲ (ἢς οπά οὗ {Π6 νεῖβὲ. 1 
ΒΠου]α ταίθογ βυβροοῖ {πᾶ [Π6 ψογὰ νψ88 ἃ πιδτρίηδὶ 
νἈΤΙΟῸ 8 γοδαϊηρ, ποδηΐ ἴον προσαιτῶν, δ ψ᾽ Ὠϊοἢ, ΒΟΙΩΘ6 
Οτθοκ ογιτςβ νου] βέι}]6. Τηα πτωχὸς ΟΥ̓ ϑοιη6 
ΘΟΙΠΙΟΏ8 18 ἃ ΠΊΘΓΘ σίοδϑ ΟἹ προσαίτης. ΜαΓῦαὶ 4. 
80, 18, [88 οἴδοιι8 τοραΐον, ἃ ὈΠπάὰ Ὀορσραγ. Θεω- 
ροῦντες, ἐΐοδε τυΐο ἨΛῸ 566, ἴοτ τεθεωρήκοτες. 

. 1]. ἀνέβλεψα. “1 τασαϊνρα βἰρσῃι." 80 Ψομη.1δ 
18. Πα ψνοζά, ᾿ηιἰε6α, Δ] πιοϑὲ αἰνναγβ ([τΟτὰ ἄνακεΪ 
ΒΙρ! 68 ἔο 8660 ΑΘΑΙ͂Ν, ἔο γΟΟΥΘΥ οπο δἷσρηέ. Βυΐ 
ἄνα 4150. βἰρῃῆδβ μρ : ᾿ῃογοίοτ ἀναβλέπω τηᾶγν, δηᾷ 
οἴξθῃ ἄοθβϑ, βιρῃϊ νυ ἰο ἐροΐ τ. οἵ αὐ (α }6γ80) οἵ 
ἐλίπρ. 8ο Μαεῖι.. 14,10. Μαεικό, 41. 7,84. Νον 
τοῖν 118 8656 ΤΏΔΥ Μ6]1} θὲ ἀογίνθὰ {6 οὔθ 1ὴ 
45.100, 5ἴησ6 ἰ6 ψ]ο γθοονϑῖβ [16 ἔδο Υ οὗ 8ἰρδὲ 
ΠΙΔΥ, κατ᾽ ἐξοχὴν, Ὀ6 541ἃ ἴο ἰσοοκ δἱ Δα βιγνου οὐ]εοίϑ8, 
ΤΏ 88 π|6 ΔΡΡ]168 1ἢ [ῃ6 σ486 οὗ (86 ὈΠ1Πἀ τὩδη τη6ῃ- 
τΙοπαα ἴῃ Μαῖῖ 8, 24. ἀναβλέψας, ἰοοκὶπξ. 

18. ἄγουσιν α. π. τοὺς Φαρισαίους. Ἐγ {86 ῬΠΑΣίβ6 68 
τησδῖ θγα θ6 υπιἰοτβίοοά (Π6 δΥῃααιί, βίησθ ἢ νἢδ 
20] Π|ονν 8 {Π 6 βυδ]θςεῖ 18 ἐπέεγτοραέίοπ; δῃηὰ [ἢο86 80 
ΔΙῸ ἰἰθγα Ἷδ θά Φαρισαῖοι, ἃ΄Θ6. δ νῈσ. 18, πὩδπχοά 
Ιουδαῖοι, ἱ. 6. δγηράγι!. ((ὐοιηρᾶζα νου. 22. δηᾷ ὅ, 9.) 
Τῆς ΡῬμαγίβθθβ γα τηθῃιοηδὶ ἴῃ ἰδ6 ρίϑος οὗ (6 
νη γὶδ ἀ5 ΟΘΘΌΡΕδ, Βῖη6 6 (Π6Υ σοιῃροϑαα (ἢ6 ρστγϑαΐθγ 
Δης πιοῖθ Ῥονθγίαϊ ραγίν ἴῃ ταὶ βεοῖ. (Καῖ.) ὍΤἢα 
ῬΠαγῖβθοβ τη ἐλ Ενδηρσο θὲ ἃγ6 ραηθγα! ν (16 ϑυπο- 
ἀτὶ : δῃά, ἱπάθϑα, ἴῃ (ἢ]18 ροβϑρεὶ ἴθ γα 15 ΠῸ πηθης]0ῇ 
ΜΝ Ἰαίδοσονοσ οὔ με δαάάμποθοβ. ({ἱρμείοοί.) 

16, 17. οὐκ ἐστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, 851]. ἀξτεστάλμε- 
᾿ κα ὦ 
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γος. Α ῬΟΓΙΡΉΓΑΒΙ8 (ὉΓ δὴ ἱπιηπχοάϊδία Γοραίθ, οἵ 
Ῥτορποῖί. Ἧ..-. 
᾿ς 16. Τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ, Κοοροέξ ποέ ἐλο ϑαῤδαέλ- 
αν: υἱοῦ, ᾿πἀ666, ἢ ἔννο συ Γ65 ἢ6 Πδἀ νἱοἸ]αί64. Εοτγ, 
ἄηῃ Ὀοίἢ {Π|686 645868, 48 [Π6Γ6 ννᾶἃ5 Ὡ0 ΠδΔηΡῸΓ οὗ ἀἄθοίῃ, 
(Π6 οὐτα πρῃϊ, δηα δοοογήϊηρ ἴο {Π6 Ἥγοκεῖς ΔΨ, 
ὉυΡἢ ἴο παν θδδη ἀοίεγγοα {11 τῃ6 τησγγονν. 8566 
Ηδγαάι 8 χορ. Ρ. 6560. οἴϊοαὰ Ὀγ Κοροΐογ, δηᾶ 1π6 
ποίθ οἡ Μαῖίί. 14,9. ΤΟΥ 511} (οὔϑεγνοβ 1.806) 
ἀάνδησα [Π6 84π|6 στρα ἐπί «6815 δὰ Ὀεοίογα τγὸ- 
πεν (5εα (, ὅ δηὰ 7), βίης {πον μδὰ ἢο οἰἤογ 
δΔη]6 οὗ δοσιϑβαίίοη. Βιιΐ οὐ {ἢ18 οσσαϑβϑίοῃ 65ρΡ6- 
οἴ! ἄοοβ {Π|6|Γ τῇΔ]166 βδῃϊηθ (ἢτουρῃ (6 ΠῚ ΠΊΒΥ 
τοῦθ οὗ Πγυροοῦῖϑυ, νι ἢ}. ἢ} ἸΘῪ ν]}}} 866 Κ ἴο 
νοι τὲ ὑπάθγῦ {ἰ|6ὲ ριυΐβα6 οὗὅὨ τα] ρίοη. (1 διὴρα δπὰ 
Κυ!η.) 

10. ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς. ΤῊ 8 ΘΧΡΙΓΟΒΒΙΟῊ τνὰς, κατ᾽ 
ἐξοχὴν, ΔΡΡὈΙΙοἀ το ἴπο86 ΨηΟ ΟΓΘ ρτίθνοιβ 53:6 Γ8 
Δηα ἃ ΡΌΌ]ς βοδη αὶ. 80 {6 ΗθΡ. ΘΙ ΝΌΓΙ. ὍΤΙΠ686 
ῬΠΑγίβθοβ 4]ἀΔἀ6 ἴο Ὀγοδοῇοβ οὗὨ {Ππ6 ϑαθθδίῃ, δηὰὲ 
(48 Οτοίίιβ {Π1ηΚ8) ἐπιροδέμγδ; ἴὺΥ 80 ἢ} ψΈΓῈ ὁΧ- 
ῬΓΟΒΘΙΥ ΤΔ]16ἀ Ποιηΐηθ8 ρθοσδίοσοϑ. ὅ0 2 ΤΠ 658. Φ, 
8, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας. ᾿Αμαρτωλὸς 8661Ὼ8 51ΠῚ- 
ὈΪΥ ἴο βρη! δη λαῤιέμιαί 5'πηθγ. [ἀπ|ρ6 15, ἢον- 
ΟΥΘΓ, ΠΙΆ ΚΘη ἴῃ 85 ρη]ηρ' Δ οηη)λασὶς ἴο ἄνθρωπος ; 
ἴον 1 ἴἢ6 ραϑϑᾶρθ οἵ [Κ6 44. 7. ἴὸ ψῃϊςῆ πα ἃρ- 
Ῥ64]8, {Π6 ἄνθρωπος ἢἃ8 ΠΟΠ6. ΟἿΘ πᾶν γαῖθογ οοη- 
"τ Μαῖίί. 11, 19. ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης. ΤΠ6 
οἸΠοννογβ οἵ .ζ65118 (οὔβεγνθβ Καυϊηοο}}) ὑγροὶ τΠδῖ 8π 

᾿τηροβῖονῦ σουϊὰ ννογΚ ΠῸ 5110 ἢ πἸγα 668 88 ἢ6 δχὶὶ- 
διτοὰ ; 8ηἋ 85 ἴο Ὀγθακίηρ ἴῃ δαθῦδι Ὀγ θα] πρὶ (Π 6 
6γ69, {π6 Ψον 8ῃ ἀοςσίοτβ {πη βο νοβ δά πητῖδα τῆδὶ ἃ 
εϊνιηο ἰόσαία οσουἹά αἴβροη86 νὴ} (ἢ 6 ορβούνδησς οὗ, 
ΟΥ̓ Αἰτοροῖθοῦ αὐγοραίο, τυ] οὔβογνδησθβθ. (ὅθ ῖῃο 
ποῖ οἱ Ψψοϊ!η ὅ, 11. Μαῖϊ. 12,11.) Νοὶ ἴἰο βὰγ εἰιαΐ 
801ηὴ6 ΕΑΌΡΙΠ8. Νογα οὗ ορίῃΐοῃ (ῃδΐ ἀποϊητίησ (Π6 
δΥ658 αἸά ποΐ σοηϑβεζαί ἃ Ὀγοὰςἢ οὗ ἴπ6 δαρθαῖῆ. δὸ 
ΑΒΡοάα ϑᾶγα, ἔοὶ]. 28. 2. (εἰϊοἀ θγ ὙΥ εἰ3.) [ἧςοὶ δδὺ- 
υαΐο ἱππηρσόγα οσαϊιπὶ 1ηΠδιηπηαΐαιη 51}010. Τῆοβο 
0 ΓΘ 1104] ἴο {Π6 οἰδιπ8 οὗ ζ68ι5 οὐ)οοιοὰ 
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{μα {Π6. νΠοῖΪο. ΔΑΓ 5 ἃ ἸΏΘΓΟ 0676 δηΐ΄ "Π]ρο8- 
ἔιπτο, δη σοπίγινοε ὃν σοἸ]δίοη ; μαι ἰῃ6 θορσραγ 
δά ρῥγεϊθηάθα ἴο να Ὀ]1η4, ὅζο. ὙΥϑί 1 βθϑιηβ ἴῇθγθ 
τνγ28 δ ἤγϑί ἃ αἀϊνίϑίοη διποηρ ἴπεηι : θυ (49 ἔπ {Π| γ- 
118 Οὔβογνθβ) 1ὑ ἀϊὰ ποΐ σΟΠΠΙ16, βίης 6 {ΠΟῪ ΘΓ 
ἃραϊῃ, δὶ ἴῃ6 ᾿ἰπβίδηοθ οὗ ἰῃ6 Ῥῆαδγιβθθβ, θγουρὶι ἕο 
σοποοτά; ἔὸγ ΠΥ ἀρτοοθὰ (ἢδὲ {Π6 τηδὰ βῃοι ἃ 6 
τισιν τηϊογγοραίθα οἡ (Π6 αῇϑίτ, ᾿ 

17. σὺ τι λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ---- οῳθαλμούς. ῬὍΤΠθ 
τῷ τυφλῷ 15 ἴοΓ τῷ πότε τυῳφλῷ. 850 1080 Δῇου ν 
Ἤδνθ τὸν πότε τυῷλόν. 606 (6 ποία οἡ Μαεαί(ῃ. 
46, 6. Βιιί ἰο δανογί ἴο βοιηθίῃιηρ οἵ πιοῦθ 1π|- 
Ροτίδησθ, ποῖ ἢδ8 Ῥθθὴ αἰνναυβ ἃ αἰἤδθγθηςα οὗ 
ΟΡί ΠΟ ἃ8 (0 {Π6 σοῃϑίπσίξοη δηΐ β86η86 οὗ {[16568 
ψογβΒ. Μδϑην δηοίθηΐ σοπ)ηηθηΐδίοιϑ, 88 ΤΠοούοσ. 
Μορϑβ., Αροϊπαγῖι8, Οντι, ΟΠ νβϑοβίοπι, ΤΠΘοργΥ- 
Ἰαςί, Εὐςηγτηβ ; 8η6, οὗ (ἢ6 τηοάθγῃ οὔθ5, (ἀτο- 
ι108, Βοδβοηιη., ΟΡ 6}, Κυϊη., ὅσ. αϑϑίρῃ {ΠῸ 
ΓΟ] ον ηρὶ 86η56 : “ δι βαγοϑῦ ἰῃοιι οὗ ἰιῃ, Ὀθοδι86 
ἢθ δῖ οροηθα {ῃμΐη6 αυθϑ, 1. 6. οὔ ἰἢᾳ δαῦθδίῃ Ὁ" 
Οἰδογβ, 88 1ἅπηρθ, ὑγθδῖκ [Π6 βδθηΐθῃςθ ἢΡ ἰηίο. νγοὸ 
αιιοϑίίοηϑ, ψῃϊο ψογῈ πιοδηΐ ἴο ἀδίθγ 16 ρϑίβοῃ 
ἄζοτῃ {Π6 σοῃ ββϑϑίοη {Παὶ ἢ6 δὰ τϑορινρα ἢ 8 βρῇς 
ἴτοτῃ «6818: α. ἡ. ““ μαι βαγοβί ἴποι οὗὩ {Π18 ρϑύβϑοῃ 
{Πδι 6," ἅς. 1,δὴρο δοκπον]θήροβ (δὲ {{Π|6 Τογ πον 
ἀηςογργοίδιοη 866 1}8 ἀνουγοα ὈΥ 1Π6 δῆβθνογ, ψ ἢ 
ΒΌΡΡΟΞΒαβ {πΠ6 φυσϑίίϊοη ἰο ᾶνθ Ὀδθη μὰΐ οὗ 4 }6γδοη, 
ποῖ οἵ ἃ ἐλίηᾳ. Βυΐ {Π6 Ἰαϊίαγ, 6 {Π1ΠΚ8, 18 βὰρ- 
Ροτίβἀ ὈΥ {π6 σοηποχίοῃ ΨηἾΠΐ ψ δὶ [ΌὉ]]ονν8, ἔτοιῃ 
ψνῃ οἷ 10 18 πηδηϊ68ὲ (8 γ5 6) {παΐ {Π6 ριιΓροβα οὔ ἐπα 
ῬΏΔΓΙΒ6 65 νν88 ἴ0 8|1{Π6 τῆς Κηον]οάρε οὗἉἨ {ἰ᾿π6 ἰγδηβας- 
ἄοη. Ηδηςο, ὄνϑη δίϊοσ [Π6 δχδιῃηηδίϊοῃ, {ΠῸῪ νϑῃ- 
ἄμα ἴο ἄδην {Π6 πηγδοὶα ; δηά (Π6 Θχδιπη βίο ΘΟ 8 
80 σοῃίσινρα 88 ἴο ὑ6 τησδηΐ (ο Θχίογί σοηΐδββίοη, ποῖ 
80 τι) οἵ ἃ }ογϑδοη ἃ5 οὗ ἃ ἐλῤίπηρ." 1 δὴ ἱπο]ιποε, 
Βομανογ, ἴο δαορί {Π6 ἴογπλογ Ἰηϊουργοίαιίοη, {Ποιιρ] 
Ἴ σδημποί 566 {ἰῶῦ {Π6ΓΘ 15 ΔῊΥ τσοίδγθησα ἴο ἃ ὕγ6δοὶ) 
οὗ {π6 δαρθαίῃῆ. 1 ψουϊά βιωρ})ν ἰγϑηβὶδίθ : “" γα 
βαγοϑβί (ἰ. 6. {Π1ηΚ65{) ἔοι οὗ ἢ," ἐπ ἐλαξ ἣθ δίῃ 

ἘΠδο Νοῃηιῖ: Σὺ δὲ φρεσὶν εἴνεκᾳ κείνου Ποίην μῆτιν ἔχει; 
τίνα μοι τίνα μῆτιν ἐνίψεις ; 
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σίνοη {Π66 βρῃξε) 80 Β6Ζδ γοηάογβ, “Τὰ αὐ ας 
ἀδ 110, φυὸδά δρογυογιῦ οσυ]οβ 08 2 Πα νυϊραῖθ 
ΟΓΒΙΟΙ. ΘΟΙΏ65 (0 {Π6 βάτη6 {Πϊηρ;, “ φμὲ Δρογυογι," 
ζο. 866 ΕὐΠΠυπιῖυθ. Ὅτι προφήτης ἐστιν, (7 ἐλίπ 1} 
ἐλαέ ὧδ ἰς α ρυγορὴεοέ οὗὐ α αἀϊοῖϊπο Ῥεγδοη : Ὡοΐ τῇδ 
ἡἩοσδιακ (48 ἽΝ ΟἹ ἀπά οἱ 5 δ ρ0οβ6) : ἔοσ {πὸ δὺ- 
Β6Π66 οὗὁἨ {Ππ6 δγιίοϊα Ψ1}]} τὸ κεν ῬΘΓΠΪ {Π15 Ἰηἴ6Γς 
Ῥτγοίδίϊοη, βϑρθοΐα! ν ἤθη σουρ]οα ψΙὮἢ (Π6 εἰγουπ)" 
Βίδῃοοβϑ οὗἩ 16 ῥεβοπΐ ἼἿᾶ85β.ὈΌ Ὑπὰ8 ΕλΠυπυ5 
δχρί δἰ ἢ8 θεῖος ἀνὴρ. ΤΊι8 ᾿πίογργεϊδιοη 15 δαορίοά 
ἴοο ὃΥ [,Δτρ6. 

18---21. Τα ΒΥποα ΠΟῪ γτγεϊεηα {πᾶΐ {Π6ῖγ 
ΒυΒρ᾽οοηΒ οὗἁὨ υηΐλγ ἀθα!ηρ ἅγὸ σοπῆγπιθα, ἃπα σδῃ 
ΟἾΪΥ 6 ταπιονοα ὈΥ (ἢ αϑι ΠΠΟΠΥ ΟἿ ἢ15 ρΑΓΘη 5, 
Μοῦ (ΠΥ οΥγάογ ἕο θ6 βϑυπηπιοηθ. ὍΠΟΥ Πδη ρῥτο- 
Ῥοβε {Π6 αιιαϑίίοη, οὗτος ἐστιν ὁ ὑιὸς, ὅζ6. 8 ᾿ἰπίργγο- 
τοραίϊοη ψ πἰὶς ἢ (485 Κιυϊΐηοοὶ οὔβογνθ8) 88 80 ψογάδὰ 
8ἃ8 ἴ0 σοῃἤ 56 δηᾷ ἰΕΓΓΠῪ 8016 δηὰ μ᾽] οΐδη ρθγ- 
ΒΟΠ8, ἴῃ ογάθυ {ΠΟΘ ΌΥ ἴο εἰϊοϊς βοπιθιηρ ΨΠΙΟΝ 
δῃουϊά γοπάθγ βυιβραοίϊοα {π6 παγγαίίου οὗ 16 δ] πὰ 
τηδῆ: δηά, ὃν 1Π18 νϑγῪ πιοάθ οὐ ἱπίθγγορδίοη, {πον 
βῆον ψῇῆδι Κιπὰ οὐ δῆβννεαγ (Π6Υ σγεαυϊγεα, πδιηοΐυ, 
ται {πο ΐγ 80ὴ τνᾶϑ δἰποσ ποΐ ὈΠη4, οἵ ποῖ δὲϊηα ὕγονι 
δὲς δίνέλ; δῃὰ 8 {Π6Υ Βορρᾶ {πὲ (Π6 τηϊγδοὶα 
ΜΟΙ] ἃ οἰἴΠποῦ 6 ἀοϑίογοα ΟΥ [18 Άπη6 αἰ πλ1 1566. 
ἘΠεῸ οχργοϑϑίοη, τοὐλοηι ψ6ὸ βΒαῪ το Ὀογῃ δέίϊπα 
ΒΘΟΙΏ8. (48 ΕΠ ΠΥ ΠΪ05 βυρροβϑῖ8) [0 ἢϊπί δ βοπιὸ 
ταῦ οὐ {ἢ 6΄ ρατί οἷ Ὠἷ8 ῥδγεπῖβ, στ τπ6 νΊ 6 οὗ 
Ῥτγοιπηοίηρ {ΠπῸ σ᾽ογΥ οὗἉ Ζ2465:5. Μαγκ]δηὰ γοβοῖνθβ 
(Π6 ὃν 1πο καὶ αὐτὸν, Ὀδοαι56 ἴποΥῪ ἢδά ποῖ ψοέ 5814 
{Π|18; 88 1η Αςίβ 13, 81. 2οἤη 8, 54: ἀπά ἢδ Ἐπ|0Κ8 
(ῃ6 Ρ] αι 8668 ῃγοροβοᾶ ἵνψο πιιδϑίϊοπβ; 1, 715 ἐλὲν 
ΦΨΟΙ 800} Ὁ 4, 1)ὴο γε ϑὰψ ἦδ τυὰας δογη δἰπα  ἘἜυϊΐ, 
δῇ {{||5 γαΐβ, {πϑτθ ψψογα, ἴῃ ἕδος, ἐΐγοθ ἡυθβε! ἢ 8 : ΤῸΓ 
ΠΟῪ ἀ8Κ, “Ηον {π6η ἄοιι 6 Ὧον 866" [,δρὸ 
ΟΌβαγνθϑ Οὔ [18 δοοιιπ Ἰδίοη οὐἁ αυσϑείοηβθ, ἀπά 
ἀϊρεϑῖβ [ῃ6 νψογάβ ἰηἴΐο [γα ἱηϊοσσορδίίοηβ, νΠΟΝ 
σογίδιηἶν ψουϊὰ θ6 ἐπ8 πόσα σορυΐϊδγ τηοάδ; Ὀυϊ 
(6 οπα δάορίεα ὃγῃ ἴ[Π6 Ενδηρο 8: 15 ἸΏΟΓΘ ἀΡΤΘΘΘΌΪδ 
ἴο {88 βϑἰπηρία δηὰ ρορυΐϊδγ βῖγ]6. Βοβϑίεβ, 1 Κπον 
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Ὡσί ἴῃδί ννῈ αγὸ σοι ροὶ!]οα ἴο [26 (ἢ6 βεηΐθηςε ἱπίογ. 
τορϑίνοὶν : δηά, ρου δρ8, 1Ὁ ΠΙΔΥ 6 {8 ΘΧΡΓΟΒΒΘα : 
“δ, {6}, {Π|18. 18 γΟῸ Γ 80ὴ ΟΠ) γα ΡγΓοίθηα 0 880 
γὰβ Ὀοῃ ὑϊΪηδ. Ηον τῇθῃ 88 ἢ6 σχαϑοονογοὰ 
᾿18 βίβίι ἢ (βαγοδϑί!οα}}]ν.) Απηὰ 50 ἴθ Ψαυϊραία, 
Ἠρωώτησαν Βῃουϊά θ6 τοηαογοὰ οχαπιὶπεά. 
1. Τὸ ἔιυο οὔ ἐλιδδε ατιαβι! 05 {Π6 ρᾶγθη β δηβυνοῦ ἴῃ 

{π6 ογάδγ {πὰὲ {Π6Ὺ τ γα ρσγοροβεά: ὑυΐ ἰο (6 ἐῤέγα, 
(ὺν τυλαὲ πιρα5 ἠἰαδ ἠδ τεοουεγεοώ ἠϊὴῆῆ δἱρἠΐ,) τον ἀο 
Βοί αἰβε Εν δῆθννοσ. ΤΏΘΥ Ρῥτγαίθηα ᾿βὭογδηςΘ, 
δηά τοίδσ ἴ[ἢ6 βϑυηθαγι ον {1}1 1 οσγπιδιίοη το {Π6ῚΣ 
80η ΠΟῪ ῥγοβθηΐ, Οἡ Ψψηοπὶ ΤΠ6Ὺ ἰῃγυδί {{Π|6 οη δ 
ΤΟΒΡΟΠΒΙΟΏΙ5. Ἡλικίαν ἔχει. ἘΧδΙΏρ]68 οὐ {ἢ15 
Ρἤγαβα ἤανα θθθη ργοάἀιιοθά ἔγομι {πὸ ὑοβὲ (]αββίοαὶ 
ὙΤΙΘΓΒ, Ὁγ Ηοἰπϑίι5, Εδρἢοὶ, ΑἸ θυ, Κυρκο, 1.068- 
Ὧθγ, δηά ᾿γεἰβιοίη. 1 δά Χεη. ὗγσγ. 1, 0, 81. ἐπεὶ 
δὲ ἔχομεν ἡλικίαν κι τ. Δ. [Ι5διι5. Ρ. 16. ἐκδίδομεν 
ἀδελφήν, ἐκειδὴ εἶχεν ὥραν" δηά ἃ [1{{|6 αἴξοι, ἡλικίαν 
εἶχεν ἀνδρὶ συνοικεῖν, ἀῃῃα 60, 427.. 

2, ἀποσυνάγωγος γενήται. ΤΠΘΓΟ ΨΟΓΘ (ὮΓΘΘ Βουΐβ 
οὗ δὌχοοιμιηυπιοϑδίίοῃ, [ἢ 6 2, {Π6 ΘΠ, δῃὰ ἰἢς 
ΓΘ. Τὴ 5]:ρῃίοβι ψὰ8 (6 “ΥἼ2, νη ἢ σοη- 
(Ἰπθἃ ΟὨΪΥ ὨΓγ ἀγ8, δα δχοϊπάθα {ῃ6 ρϑγβοι 
ἔτοταῃ 81} ἀρργοδοῖ ἤρᾶγογ [ἤδη ἔοι οἰ 118, αν ἢ ΤΟ πὶ 
18 ψ ἰδ δηὰ σμ]άγθη, μας ποῖ ἔγομῃ {ἢ βυπαρόριιο, ᾿ξ 
86 ΟὨΪΥ Κεορὶ δἱ {μ6 βρβοϊοά αἰβίδηςθ. Τῇ ΣΤ, 
88 ἃ βενογοῦ Κιπα οὗ ὄἽχοοχηιησδίοη, ἱηνο νης 
ΘΧοΟΪυδίοη ἔγοπι 4}1 βδογθα τηθοίϊηρβ, 88 δοοοιὼ- 
Ρδῃϊθὰ νἱἢ ΟἸΓ868 δΔηα τηδ] οἰ οη5, δηα [Όγρδα 
ΟΥΘΙν Κιηα οὗ [ηἴογσοιγθα ἢ ἴΠ6 ρούβοη.Ό Τὴ 
{πιγὰ δηὰ ποανίθδὶ ψὰβ ἴπ6 ΠΟ, ψ ἰοἢ 5 ἃ ρο- 
Ροίιι4] δχο] βίο ἔγοπὶ 4}1 βδογοα τηθοϑίηρϑ, 8πα 11ὴ- 
[16 ΘΧρυΪ]βίοη ἔσο {116 Ζ6 νὰ ρθορὶθ. ὅθε Βιιχίοτγε 

χ, Ταϊ., νι τῖησὰ ὅγῃ. Νεῖ., ΝΥ 118. ΜΊ5ς6]]. ὅδοσ. 
Τ. 2, 47. θὰ Ι͂δρ6. Τίιας [Π6 δοοοπά βοτί οὗ 
ΘΧρΟΟΙΏΠΙΠΙΟΔΙΟῊ .18 ΠΟΓΘ τηδδηΐ, 866 Π18 ργοῦδθ]θ. 
Τὴ δαηῃοάγιπη δα ἀδηουποθά Θχοοσητηϊσαί! ἢ. 
δρδϊηδ (6 7οἰοιυεγα οὗ «“651.8, θυΐ ποὶ ἀραϊηβί ἠϊΐπηι- 
δἰ, (Ἰοδὲ ἔπ βῃοιυά ἴοο πιυσἢ ᾿ἐγγϊίαϊθ [6 ρβορίαβ.) 
Ἴ 18, 10 866π|5, ϑοηὴ6 ΨΜ6Ὸ7]Ὶ1] ν 5,6 15 οὗ 6508 ἴῃ {ἢΠ6 
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ϑαπποάγιη, Ππδα ργονθηϊοά. [Ι{ νγ88 4150 ἴδεν οἵ (ἢ 6 
Ῥεορία {παὶ 1πο!ποὰ (ἤθη ἰο ψογά {Π|6 ἀθόγεθ βοπηθ- 
ναί πι ἀἶγ, δηά, 8γιουγΥ βροακίηρ, {ΠΥ ἀοηοιιπορ 
1, ποῖ ἀραϊηδῖ (Πο086 ψῇο δοσουηίοα (680. δΔη {ΠΠπ|ιϑῖγ]- 
οὐ ϑβ ἰοδοίνογ, δυΐ οαἷν (ἰο86 ψίο δοκηον]εάροα ἢπὶ 
ἴο Ὀ6 {πὸ Μεββίδῃ. ([,ῖρὲ δηἰ Κυ!ϊη.) ΝΣ 

44, 25. ΜΊιΘη {{|π| ϑαη δάτγιπι σου ὰ 6Π οἷ ποι ηρ 
ἔγοιι ἴῃ6 ραγθηΐβ οὗ 1ῃ6 ὑ11πὰ ραγϑοὴ {δὶ περἢί 
(ὮΓΟΥ͂ 8ι15ρ1σ!]΄οη οὐ {πὸ 1γαηβδοῦ!Οη 1η Πυσθοη, ἔδον 
Δραϊη βιπποηθα ᾿ἶπὶ Βοίΐογο ἐῃοπι, δηἀ δαἀιϊγοβϑος 
[νϊπ {Ππ|ι1|5, Δὸς δόδαν τῷ Θεω, ἄς. ΓΠ8. ΟΧΡρΓΘββιΌν 
ἄοα5 ηοΐ 5ἰρηϊγ νῆας τὲ πιρῇϊ, δῖ ἢγϑί νίϑνν, βθεὶπ ἰο 
{π|ροτγῖ, δη ψῆδὶ βοπὶθ δηίοης δἰ πηοάθγη Ἰηΐου- 
ΡΓΟῖο ΓΒ ἀ59]|0ὴ 85 16 5686, ΠΔηΊοἶν, “ ΟἾἵνο ἔπ ὈΓαῖβ8 
Οὐ ἢν οὐτὰ το οὐ, ἀπ ποῖ ἴο {[68118.Ὁ ἽὝΓΙῈ Βεϑῖ 
σοιππιδηίαίοῦϑ, ἃ8 ΒοΖα, 1ἱ,. Βγιιρ., [8 ρ6, Ἰζοβοππι., 
Οδιιρθ6}}, Κυϊποοῖ, δηᾶ Ἰ)οά τι άρα, τηϊῖ6 ἴῃ γοραγά- 
ἴηρ 'ἴ 8ἃ8 ἃ ἤοθνεν ἔογπιία, οπηρίουθὰ ἴῃ ογοε ἴο 
ΘΧοΙα ΔΏΥ οΠ6 ἴο Βρθὰκ (ἢ6 ΨΠοὶδ ἔγσιἢ. 80. «058.» 
", 9. 1 δαπι. 0, δ. {6γ. 18, 6. δηὶ ΤΏΒΗΥ οἷδοῦΥ 
Ραββᾶροϑβ οἔτ)6 ΟΙά “Ι ϑίαπιθηΐ, 48 δἰ8ϑο 85 ἔβαγ. 0, 8... 
ἔγοπι ψ οἷ ρίας 65 11 ἀρρθᾶγβ {Πδῖ, ᾿ποιιρῇ [0 σαπηοῖ: 
Ρογπαρϑ δὲ βίγι Εἶν γοραγάθα ἃ8 ἃ ἴογηι οὗ δυ)αγαῖίοπ᾽ 
(«8 Μαε!άοπαί! δηά β8οπὶθ οἰἶΐιθγβ {Π10}, 16 την θὲ 
ηἀογβίοοε 88 ἃ 56 105 δΔηἋἀ διγηοϑί δἀιποη! τ οη ἴο 
ΔΏΥ ΟΠΘ, ἴο σΟὨ [088 {{Π|πΔ ν]οΐα ἔγσαἢ. Απά 115 πᾶν 
θὲ δοςοιιηϊθα ἔοσ, οὔ ἴθ μηηςρὶθ. (485 ;πῖρ 
ϑιρροϑβί8) {πμαΐ ἃ [16 18 ἃ ἀθηϊδὶ οὗ ἰῃ6 οὔηηϊβοίθηςθ, 
ποΐδνοδο, {πἢ, δηὰ Ζψυβίςο οὐ οὐ ; δηά ἢ νῇο ν]]- 
(ΠΥ σοησθαὶβ {6 ἰγαςῃ, οὐ ἀθοίαγθβ ἃ []βεποοά, 
Ἰη5}18 41} {0886 Δι ἴ68 οὗ (6 ]1)εγ. ἜΠῸ6 
ραβϑαρθβ ἅδονα οἰϊοα, ψ|} βονν {παΐ {Π18 ΓΟΥ.}4 τνὰϑ 
υϑ68ἀ ψίοη ἃ σοηΐδβϑϑίοη οὔ 818 ψγὰβ8 (9 ὃ6 ψγαηρ οὐ 
οἔδηγ οπο. Ὅη6 ϑδαηῃοάτγιπι, ἐπογοΐογθ, ργοΐθηα ἴο 
ΡῈ δηϊπηαϊοὰ νι ἢ ἃ Ζοαὶ ἴον (Π6 ρίοτγ οὗ αοά : βπὰ 
Δοσογάϊηρσ)ν, ἴΠῈῪ οχοίθα {Π6 ρϑῦϑοη ἴο δρρθ6ᾶβθ, ὈΥῪ 
υ0]6 σοῃθββϑίοη, (Ππατ Βοίηρ ψἤοπὶ, ὈΥ α556 τ Ὁ] η΄ 
{π6 ταί], 6 ὦ οἤδηάθα, δηα ἐἢυ8 δἰ ρ δε Δ} 
δἰογγ οά. ““ἼΠ5 ἜΧργθβϑϑίοη (848 Οὐδ ρ6}},) 
βῆονν8 [πᾶ {ΠῸγ 6] Ιονοά, οὐ αἴδοιοι ἰο θείαν, ἐπαΐ 
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6 Πδ4 (ο]ά {ποῖ 1165, δηα τῃδὶ {ΠΟῪ ψδηίαι ἴο οχίογι 
8 οοηίδαϑβίοη ἔγουι πη. [1 88 δαορίοα [τε] ΠΕ} 
Ὀγ {δε Ψυάραοβ, ἴοτ δά)υσγιηρ [Πῃο86 δοοσυβοᾶ, ΟΥ̓ 5118- 
ῬδςοίΘα οἵ ογπι68, ἴο δεκηον)θάρο ἴἢ6 {τυ} 85 1. [Π6 
δίσῃξ οὗ αοὐ. Μγμαδΐί [Ὁ]]ονν8, θη γ Υ 5118 εἰμ 
Β6η86.. ὙΠΟΙ͂Γ Βρθϑοὶ 18 ἴο (ἢ}18 οἴἶϊδβεΐ : ““ΥυὕοῊἦὰ σδππσῖ 
ἱπη|ρο86 ΠΡΟη ἃ5 ὈΥ {{|18 ᾿ἸπΠογϑα 016 βίοσν. ψὯ'Ὲ Κὺπον 
(αὶ {Π6 τηδη γοῦ δρθᾶκ οὗ, νῇῆο ΟΡΘΠΪΥ Ῥσγοίδπαβ {Π6 
δεῦθδίῃ, ἰ8 ἃ {ΓΔΏΒρΡΓΊΘΟΒ8ΟΓ, δηα {ΠΟΓΘΙΌΓΟ᾽ σᾶη ἢᾶνα 
ΠΟ. Δυςπογν, οὐ σοπηπ) ββίοῃ ἔτοῃ (ὐοά : 1 ν}}}, 
{πογοίογο, 6 106 νυ 868 τῃϊηρ γοιι σδη 60, ἴο οου- 
885 ἐπ γα ἢ ΠΟΙ ΘΒΕΥ, 85 ΠΟΘ ΌΥ γοιι Ψ}}} σῖνα ρσἼΟΥΥ 
ἴο οἀ. [Ιἐὑ ψουϊά δρρϑᾶγ ἔγοτῃ [ἢ 6]γ ἰδπηρογιηρ; 80 
τηιοἷ ν ἢ (815 πηδη, τπαὲ ΠΟΥ Ποροα ὈΥ [}18 τη68Π}8, 
ἴο ἀδίοςσς βοπια ἔγαιιἰ οἵ οο]υϑίοη, ὈΥῪ {π6 186 οἵ 
ψἸ]Οἢ οὖν Τογὰ 844 ῥτοσυνοὰ 50 Ὄχίγδου Δ ΓΥ ἃ 
ἴαλπιο ἔογ ψογκίηρ τηϊγας 8. Βιυιΐ, θοιηρ ἀἰϑαρροιϊηϊοα 
1π {Π6 1 Ἔχρβϑοίδιοη8 ἔγοηλ ἢ πη. [ΠΟΥ ΨΨΘΓΘ 80 ἱπΠΟΘη 566, 
{πᾶ (Π6Ὺ τϑϑοϊνοα :πηπηϑαϊδίοὶν (0 Θχοουητ σαί 
ἔϊπ. ((δρῦ.) . ΤΠ 5686 ΤΏΔΥ 6 ἰῆτ18 ΘΧΡΓΘΒΒΟΩ. 
“(οηΐδβ8 εἰ τὰς, ἀϊθβθ]6 ποίίηρ : ἢαβί ἴδοι 
Ῥϑδη γϑα]]ν Ὁ] πὰ ἔγοιμι (ΠΥ ὈϊΓΓἢ, δηα 6 θη ἢεαϊθα ὈῪ 
πῖπλ »᾽" Απά, 1 οτάργ [ἢ6 βοοποσ ἴο οἰἱοϊ ϑιιοἢ ἃ σοη- 
[δβϑίοη 88 {Π6Υ. ἀδβίγοα, {Ποὺ ρ᾽βάρε {πεῖν [αἢ, δηά 
ΒΟΪΘΙΊΗΪΥ δγηι, {Πδὺ {65115 18 ἃ [86 ἰδδοῆθσ, δηά 
ἐποτγοίογο οομία ποῖ ροββι ]Υ αν στουρῆς ΔΩ 5υςἢ 
Ταΐγδο]6. ὙΠ ἁμαρτωλὸς ἤΘ6ΓΘ ΓΟΙΌΓΒ. ηοΐ 30 πλ1}0}} ἴῸ 
ἢ8. Ὀγθακίηρ (Π6 δεαῦθ δι, 88 ἴο ἢ18 ὈΘΙΏρ᾽ 83Πη ἡπιροδίογ. 
(Κυϊη.) Τα πιδη, πονονοσ, 4068 ποῖ οσἢπι56 ἴο (αἶκ 
{ποεῖν νογά δραϊηβῖ ἢ18 ΟὟ πιθηΐαὶ σοην]οῖοη, δε, 
ἰπἀρηδηΐ δὲ (Π6 4136 πηρυϊδιοη ψ οἢ (ἤοΥ μαὰ 
ἔλδίβηθα οἡ ἃ ροῦβοῃ ὙΠ οπ Πα }051}}7 δοσοπηΐθα 88 'ἃ 
{τ 6 Ῥτγορ δῖ, Π6 ΔΏΒΨΘΙΒ, εἰ ἁμαρτωλός οὐκ οἶδα, ἐν 
οἶδα, ο. Τῇ σοπμηρηίδίοεβ ἃγὰ Ὠοῖ 4116 ἀρστορά 

, οὐ {86 ἐπηρογί οἵ 118 ταρὶγ, οὐ ἴπ8 πηοίϊΐνα ψ ῃ:οἢ ἀ16- 
ἰαἰοα ᾿ἰ. ΜδηΥ δηοίϊθηϊς οποβ. 848 ( γγβοβίοιη δηὰ 
ΤὨΘορ νυ ]αςοῖ, δια βοπια τηοάθγῃ οὔθ8, ἃ85 Βοϊοδοιϑ, 
Τοοορηΐβα αἰδοὶηιμίαξίοη, σοι, ᾿Ἰπἀ6θα, ἀπά θοῦ {Π6 
Ρύοβϑοηΐ οἰγουπηϑίδησοθ, νου] ἃ ποῖ θ6 ψιουΐ Θχοιβα. 
Βυι Ἐυϊῃγηῖι8, ἀη4, οἵ (Π6 πιοάσγη σοιητηθηίδίογβ, 
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Οδἰνίη, Π1πξ (αὶ {Π6 ογβ ἀγὸ ποῖ πηϑάηί ἔο οχρέύοθβα 
ἀοιδίέ, Ὀὰϊ σοῆνον ἃ δαγοαδηι. δ ἀο68 ποΐ 50 τηιοὶ 
ΒΔῪ (δαὶ λὲ Κῆον8, ἃ8 ἰῃαὶ ἢ6 ψοπάογβ ἐλεν ἐο ποῖ 
Κηον. ““ἼἌ]ἠΔἜἬδι [Ό]]ονν9 (388 γ5 Καϊηοοὶ,) ρ]δίη]γ βιον8 
{παῖ ἔῆοΓο 15 8 ἐγοτν σοΠοΘδΙ θα υπάδγ 6 ψογάβ, δὰ 
τῆαξ {πΠ6 πιῆ, υηάογ (6 ρσῃϊδβα οὗ πο οϑίυ δηὰ 51η}- 
Ρἰϊςϊγ, νγὰ8 ἀστὴρ (ἢ 6 αηβοά τίν." Πδτὴρα ἴοο; 
δρτοεβ στ τ[ἤο56 ψῆο {{ΠΠὴΚ (δὶ [Π6 ψογὰβ δῇογά πο 
τουπα ἴοΓ βιιβρίςίοη δρδϊηβί (ἢ 6 δῆ. “Τῆς 8ῃογι- 
Ὧ685 οὗ {π᾿ ΤΟΡΙΥ (σοηίηυ 68 [,ΔΠ106,) ῥα ΠΥ βῆον8 
Ηΐτ νᾶσα οὔ τη γι ϊῆσο8 οὔ ἐπ ΡΏΔΓΙΒ6ΘΒ ; Δ (88 [ὯΣ 
88 ταβροοῖ ἰοναγάβ τἤθτὰ ρογι{64,} ἜΧΡΓΟΒ568 ᾿ἱπάϊρ- 
Ὡδίϊοη δὶ τποῖγ Ὀ886 δγίϑ." [,Δρ6 430 υῃΐΐοβ νι 
ΠΏ ΟΥ [ἢ δβ8ϑ!ρηιης ἴο εἰ [Π6 86η86 οἴ ὅτι, φιοά ; 88 Ἰῃ 
Αςῷβ 90, 8, αυὰ 28. 1 (οτγ.1, 16. 1 Τίη). ὅ,10. 1 Ζοἢ. 
8, 18. δος. : δηα {Πδγοίογα (σοηζίηι68 ἢ6,) 1 ἱηνϑῖνοθ 
ΤΑΙΠΟΙ σΟηδμ7 6 Δ ἀομδέ. ΤὨυ8 {1Π6 τηδηῃ οἰπάρά 
{η6 ἔοτοα οὗ τὴ6 ἀτρυπηθηῖ Ὀγουρῇς ἐογναγαὰ Ὀγ (Π6 
ῬΠΑγ5668. [ἢ δηβυοῦ 0 {Ποὲς ἀδοϊαγαίίοῃ, (Πδὲ 658} 
8. Δ ἱππροϑίογ δηὰ ἴα]βα ὑγορῃεῖ, ἢ δἰ ρἤῃδίς δ! }ν 

᾿ ἀροίαγοβ [ἢδὶ ἢ6 Κηονβ ἐλῖδ, δῃηά 88 ἰο (6 οέλον, ἣδ 
σδηπῃοῖ 8οο6α6 (ο (ΘΓ Ορίποη. Μογθονοσ, 85 ἴο {6 
εοηζεδεῖοη ἴο ἩΝΙ οὗ [ΠΟῪ ὑγρὰ ἢϊπ|, ἢ6 Π]6 88 ἴο ΒΆΥ 
{π8ῖ ἢ6 Κηον8, δηά οδῇ ἀθοΐδγθ, ἢῸ τογο ἤδη (8158 ὁπ Ὲ 
ἐπὶπρ, ἴἰμαὶ ψὭθγθαβ 6 ν88 Ὀ]1η6, ποῦν ἢ6 88 βίρδι. 
Ὠ18 ΠΠΔΏΠΕΟΓ οὗ δρβακίηρ ἀοθβ οί ἱπιρὶν ἀποιοίεασα 
Οὗ ποέξίηρ δοεϊάεα, Ὀὰϊ Κοορίηρ ΡΠ. [0 οἤ6 
»οϊπέ, οὐ ὙὨϊο τἢ6 ψηοἷθ αυθβίίοη Ὠϊηρθβ. δὸ οπ6 
ὃς ρυΐ ἴον ργὲμποὶραΐ; 88 ἴῃ Ματὶκς 10, 21. Αοἱβ 28, 
45. διπι δΓ ὙῈ " νύν πρίβον με νὰ αϊδ6 τοοὲὶε5 

. ἀοῖ. ([λρΡ6. ἴ (185 ἸΙρῇε {Π6 ῥᾶββαρ βθθῖῃ8 
10 αν Ὀδθη νἱονγοα ὈΥ Ϊἴ.. Βγυρ., Οὐ διεγκείων, δῃὰ 
ατοῖϊυδ, νο σϑηάρι, “" Θυοά νοβ νοῦἱβ σομβίδσθ 
ἀϊοη 5, 46 6ὸ πὴῖδὶ πο οουδίδί.Ό. Νεο ἀθ 60 αυθϑο 
οϑί, οὐπὶ ἀ6 ἰλείο σομβϑίοί. Ηοσ ιηὐτ οοείὸ ταδὶ 
ςοηϑίδί. ΤΠΟΓΘ 18 ΠΟ τηϑίογιδὶ αἰ δγεησα ἢδίνθθα 
(ὴ6 ἴτνο [δ48ὲ πηρηςοηθάᾶ ὉΡἰπΙοΠΒ. Ι δ ᾿1πο] πρώ, 
Ὠονονοσ, ἴο ρῥγαΐογ {παΐ οἵ Ευϊζῆγιῃτυδ, (Αἰ νίη, δὰ 
Κυΐϊποοῖ!. Τὴ βθῆβϑα αϑϑίρῃοάὰ ὉΥῪ ὙΏΣΟΥ δὰ 
Ι1ϑηρα ἴο εἰ, 15 πο 658 Ὁ]15Π6 6 Ὀγ (Π6 ραββαρθδ ν᾽ Βϊοἢ 
ΠΟΥ οἰἷ6. ἼΠοβ6 οὗ (Π6 Οά  βίδιηθηί δια οὶ οὗ 
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{Π6 βαῖπθ ἡδίυγο, απα τἢοβα οὗ {πὸ Νοὸν Τοβίδηιθηΐ 
8Γ6 Ργθορᾶθα ΟΥ̓ ψογὰβ οὐ Ῥἤγαβϑοθ δχργϑϑϑῖνε οὗ 
ἐροπάεν' ; Ὑζιιςοἢ 18 Ποῖ [Π6 σᾶ86 ἤθσθ. [{ πηυδί ΒΏΡΙΥ 
Ρ6 σοηἀογρά ἥεπι, τολοέλεου ; ἃ8 ἰῇ Τὰκο 6, 7. Αςΐ8 1, 
6. 25, 20. Τα ρῇγδβα ἐν οἶδα, αἰ γαγ8 [168 σογέαϊη, 
ΟΓ δφρϑεὶαΐ ἱποιυίεάσο. ΜειϑίοΙη ᾿ῶ8 ΔΡΕΥ οἰϊοὰ 4 
ΝΘΓῪ δι ΠΉΪᾺΓ ομα (ΐσ 1 Ππδὰ τηγβο] ἢ ποίθα) ἔγοπι 
Ατὶϑίορῃ. ἂν. 1176. τίς τῶν θεῶν ; ἀγ. οὐκ ἴσμεν" ὅτι 
δ᾽ εἶχε πτερὰ, τοῦτ᾽ ἴσμεν. Απάὰ δηοίδον ἔτοιι Αςἢ 1168, 
Ται. 7. Ρ. 438. πλὴν ὃν τοῦτ᾽ οἷδα μόνον. Κυϊηοε] σοπη- 
Ῥᾶγοβ Τοῦ, Ῥῆογπι, 1, ὁ, 81. Νάδβεῖο ἤθγοΐθ:; ὕῃ 1} 
δοῖο, αοα δοῖβ ἔδσγοὶ ἔδγθιηι}8β θαι δη11η0. [1 δὰ 
Ἐυτίρ. ΕἸ. γδῷ. οὐκ οἶδα, πλὴν ὃν ---- Φόνιον οἰμωγὴν κλύω. 
δορῇ. (Κα. (οἱ. 1161. τί προσχρήξοντα τώ θακήματι ; 
Οὐκ οἶδα, πλὴν ἕν, σοῦ γὰρ κι τ. Δ. ἘπιΣΙρ. [ρἢ. Τδυγ. 
ποδαποί ; “Ἕλληνες ἐν τοῦτ᾽ οἶδα, κοὺ παραιτέρω. Ἐπτὶρ. 
Ηδν. Εἰ. 1115. οὐκ οἶδα πλὴν ἐν ---- πάντα δυστυχῆ τὰ 
σά. Τπυβ πα γεαξίν σαυὸ ρσίογῳψ ἐο Οοά, βἴῃισβ ἣδ 
ΓΟ Ποα οοηδίδηϊ ἰῃ Ὀδαγηρ (68{ΠΠΊΟῊῪ ἴο ἴΠ6 γα τἢ, 
δηὰ νου]ά ὈΥ πο ἰῃγϑδϑίβ 6 ἱπά σοι ἴο ἀΙΒβοιῦ]α ἐῃ6 
θοποῖς ψ ῃϊοἢ ἢδ Πα γεςεϊνοά. 

26, 47. Τῃα ϑδαῃμοάγι ον τοροαὲ (ἢ6 8816 
ἐρρούμι Ὀαΐοτο ργοροβθά. Α Ἵγδῇυ ἀδνίος Ὁ νὨ]οἢ 

ΟΥ̓ πορθὰ ἴο ἀρίδοϊ βοῃ!6 ἀἰἸϑογθρᾷῃου ἱῃ [118 (65{1- 
ΟΤ, ψΒΙςΟῆ τηϊρῇϊς βίδιρ [Δἰβϑεποοά οἡ (6 ψδοΐα; 
ΟΥ 1ΠΩΥ ποροά [παΐ δοπ!ς δα! οπδὶ οἰγουτηδβίδηοα8 
νου ἰγϑηβρίγθ, ἴοπὶ ψἩ]Οἢ ΠΟΥ τηϊρῃς Ρ]Δυ 5. ὉΪῪ 
τοάβοη (δι {Π6 1 411658 νγἃ8 ἢοΐ ΓΘΔΪ, ΟΓΥ Ὠοΐ ἴγομλ 
ἢ15 ὈΓἢ. Τἢδ πηδη, Πονύανοσ, αἰ βΈ ΠΟῪ Ρογοοῖνοϑ 
{Π6ῚὉ Α΄ ΠΊ, 8Π4, ΠῸ ἰΟΠΡῈΓ δὺϊθ ἴο ϑιιρργεββ [18 ἰη6]ρ- 
ὩὨΔΏΟΠ, ἱπιρδῖ ΘΠ 1]}ΚῚ Θχοϊδίτη8, εἶπον, ἅς. 7 λαυς 
αἰγοαάν ἐοἰά ψοι, ὅζο. εοὴψ ἀο ψο ευἱδὴ ἐο ἀαραὶπ ἦθαγ, 
{τι ὑεϊηρ Ρυὲ ἴοσ κατὰ τι,) τοὴψ αΥὸ ψὲ αἱδροδθά ἐφ 
ολαῆδο υοιν πιὲπάς ἢ 417 ψὲ ισαυογῖηρ ἢ ἔξ τἰξ ψοὸ αἶδο 
(ας εὐοἰΐ α5 πιο Ἐ απᾶ οὐογ8) δεοοηιθ ἠϊδ αἰδοὶρίος ὃ 
Ηδιυδηῃ δηιὶΐ Οδαρθ6}} που ἰακα οὐκ ἠκούσατε 

π δ8ο ΟΠ γγϑοβίοιῃ : ̓Ειπὼν, ὅτι μὴ καὶ ὑμεῖς, ὅδειξεν ὅτι αὑτὸς τέως 
ἐστὶ, καὶ θαῤῥαλέως ὡμολόγησε, μὴ δειλιάσας τὴν μανίαν αὐτῶν. 
οὕτως ἰσχυρὸν ἡ ἀλήθεια, παῤῥησίας ἐμπιπλῶσα τοὺς ἑλομένους αὑτὴν, 
καὶ εἰ τῶν ἀπεῤῥιμμένων μ Ἀυι τὸ δὲ ψεῦδος τοὐναντίον ἀσθενὲς, 
δειλοὺς ἀπεργαϑόμενον καὶ τοὺς ἰσχυρούς. 
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ἱπιογγοσδάνοϊγ. Βυΐ {{Π|8 18 ὩΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥ : ΠΟΥ ἴ5 1ξ, 
85 Οδιῃρῦο}} {Π|Π}κ8, Παγϑἢ [0 8ι:ρ0ρόοβ6 ἀκούειν ἴο ΡῈ 
16 ἴῃ {700 56Π868 1η [ἢ 58Π|6 ΒΘῃἴ6Ώ66 ; 5:Π66 ΤἸΏΔΩΥ 
δ ἢ ΘΧΔΙΠΊΡΪ68 οσσὺγ ἴῃ ἴΠ6 ΓΙ ηρ8 οὐ {18 ἔναδη- 
σοι δὲ (866. 1Π6 ποῖθ οἢ 1, 84.) Βοβιάθ, ἋΠ6 ἵἴνο 
86 Ώ5365 8Γ6 ΟἸΟΒΘΙΥ οοηποοίθα (48 ἴῃ {Π6 ΘΧΡρΓαβϑίοα 
“ἘΔ σοπιοίρ ὈΥ ὨΘΑΓΙ Πρ): δητπογθονοσ, ἐπ καὶ 
ΤοτὈ 145 υ. ο ἰδ6 [ῃ6 βαπίθησα ᾿ηἰουτοραδίίνογν. ΤῊΘ 
βίμἀδηΐ τηυϑί οὔβογνα (νν πα τ τα ν 6}] 1 σοιη!ηθη- 
[αΐοτϑ ψου]α ὕθασ [ἢ τη η4,} {Π4ι ἀφο] γαιϊνο 56 ΘΠ 65 
σδηποῖ ὕ6 πιδάδ ᾿πίογγοραίϊνα δά "δ᾽ πη}, 81 ψῃθη 
{Π6 5656 τηΐρ[ Β66ηὶ (0 8411 ; ἔοι 1η πιοϑί οὗ 5υςἢ 
οΆ5368 80π16 ῬΑ Γοἷἶα Ψ1]}}, 88 1Ἢἃ Ψ6ΓΘ, ργοΐοϑι ἀραϊηϑβέ 
{1.6 ν]οΙθηοα ἄοηθ ἴο {Π6 βθῃίθηςθ. [Ι{ 18 ρ]αίη εἰϊδὲ 
16 ψογὰβ οὗ [Π6 πηδῃ ἃγε ᾿γοηΐςδὶ. ἊΑηά 80 {πδὸν ἃγθα 
ΘΧριοϑβοὰ ὈγῪ Νοηηιϊβ, Ψηο {8 Θἰθρϑηι Ε ρᾶτγᾶ- 
Ῥἢγα868: ἌΑλλοτε μῦθον ἔλεξα, καὶ οὐκ ἠκούσατε φωνῆς, 
Τίπτε παλιμπετέες μενεαίνετε τοῦτον ἀκοῦσαι ; Μὴ θεὸς 
ὑμείων δονέει νόον ; ὄφρα καὶ αὐτοὶ Χριστοῦ θεσπεσίοιο 
γόθοι γίγνησθε μαθηταί. 

28, 20. Ῥιονοκβοα ὈΥ {15 ἱσοηιοδὶ ἑδαηί, {π6 ὅ58ῃ- 
Ποάγιπὶ ἐλοιδόρησαν" αὐτὸν, ὈΓΘΔΚ οιμ ᾿ηἴο ἀρ.86, ἀπά 
οὐδ] ὐραϊίίοη. Νον,, δηγοηρσ οδοι σϑργοδοΐθβ, (Π6Ὺ 

Ἢ ΤῊΪδβ 8686 Οὗ λοιδορεῖν ͵5 [γεαυδηῖ ἰπ ἴῃ6 Ὀεβὶ Οτοοῖκ τυτὶίογβ. 
ζϑεα ὅ΄.ἢ]. [..χ.) ΤὍΠι6 ογἱρίηῃ οἵ ἴπε ννογὰ 88 Ὠϊ Πεσγίο ἀςβεοὰ 84}} 
6 αἰϊοιηρίϑ8 οὗ Εἰγποϊορ ἰϑῖ8.ι [1 18, 1 | ὅτ ποῖ χτηϊδίακρη, σορηβία 
τῖι ἢ ΔΠοῖ ΠΟ. τνογὰ ννῃϊοἢ Πδ6 Ὀθθ δαυδ}}γ 1.6 ορργοῦσχυτ οὗ Εἰγη)ο- 
Ἰοσ δῖ (πὰ ρογῆδμϑ Οὔ δ ὨΊΔῪ δ ἔοιηὰ ἴο ἐχρ]αὶη ἰἢ6 Οἵ 6 Γ), ΠΔΠΛΟΪΥ͂ 
ἰεαίδον (ἔτοτη ἴῃς σογπη. ἰδ ον) τ ἢ ]ο ἢ} ΡΓΟΡΟΓΙΪΥ βρη ῆἜοθ ἑαηπεά ἠΐάε, 
δηὰ ν᾽ ον ἰ8 υϑοὰ ἰη ϑοοιίδηα δηά ἴῃ Νοσγίῃ οἵ Επρ]δηά, δηὰ, ἰη- 
ἀοεά, Ὀγ 106 νΌ ΡᾺΓ Ἔν εν ὙΠΕΓΟ, 85 ἃ νογῸ ἰπ ἴα βεη86 οὗ ἐλῤγαεὶ, 
δεαὶ ; )υ.ϑῖ 88, ὈΥ ἃ 581}}}} τηθίαμί!ογ, 0 δίγαρ, ἰο ἠΐά6, (Άυ58. Καουῖ) 
δηὰ ΠΔΩΥ Οἴπον ννογάβ. Νόονν, ὕγ ἃ ἔγεαιδηΐ εαἰαοςτεεὶα, [ἢ ννοσὰ 
την ἐδϑιὶν "6 υυϑ6ὰ ἔογ {ἢε Ἰαγίηρ οἡ [ἢ δῖ Γρεβ οὗ ἴῆε τορι δὰ 
᾿ιεαρμίηρ᾽ Σερτυδοῆθθ. Πα νγογὰ8 ἅΓα βι εἸ ΚΊ ΠΡῚΥ 5᾽Π}}]8,, (οε θεΐηρ 
ΨῈ}} γεργεβεηίεα Ὦγ δα, δηὰ ὃ δηὰ ἐἠ ἀγα ρμεγρείιδὶν ἰηϊεγομβδηρθα :} 
δηά {ἰἸΟγ ὅγε, ἴῃ ἔδοῖ, (6 δαηθ. [{1ἴἰ Ὀε δϑκεαὰ νυῆϊς ἰ8 [ἢς τοοί, 
δηδυνορ, (ἢ6 Οτροῖς πογά, βἴποε ᾿ξ βυρραβίβ ἴῃ 1861 τΠ6 σδιιθε οὗ {πε 
ΔρΡμο!]αϊίοη. Ἐν 1 5 ἀογῖνθα, 1 τη Κ, ἔγοπι λοι, ἀγὺ, δηὰ δορὰ, 
4κίη, ἀτιοα ᾿ιἰαάο, ἑαπποά ἀἰάθ, ΤΈΛΤΗ Κα. Τῆδῖ λοι {ΟΓΙΠΘΥΪΥ τηεδηὶ 
ἀἠεά, οἱιετεά, τῳ, 18 ρἰαΐη ἔγογῃ {ππ οἱά ννογὰ λοιὲιξ ρμεεϑεγνοά Ὦγ 
ἩΟϑγοδίυδ, δὰ ὈΥ πὶ ἐχρίαϊηεαά ὁ ξηρὸς χύρτος, ἔαψ. Τα δᾷπηθε 
ἔογιἢ ΠΔΔῪ ὃς μι εβογνϑα ἰῃ λοΐκορ, ΜνὨΪΟἢ 16 ἐχρίδιηβ κέγχρος, πιλίε!, 
Δ Πα Ρειαμβ 1) λοιμὸς, Ν]οἢ ΡΓΟΡΟΥΙῪ ἀσποίοϑ ἃ δὐγὶπκὶπσ μΡ, τοατί- 
ἐπ, δῃηἃ δῆϑυνογβ (0 λοιγὸς, 8η4 οἴει ννογὰβ8, 88 50 λιμὸς. 
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Θϑρθοί δ! οαδὶ δἱ παι ἢ ᾿εΐηρ 4 ἀϊϑο 016 οὗἉ 7650, 
ἃπὰ Βογ Ηρ ηβίυβ Δρροϑβίζεϊυ οἰῖθ8 ἃ ρτοίουῃά γοπιατκ 
οἵ Βα58:}; Ὅτι πᾶν ρῆμα ἐκ διαθέσεως τοῦ ἀτιμάσαι 
λεγόμενον λοιδορία ἐστὴ κἂν αὐτὸ τὸ ῥῆμα δόξη εἶναι ὑβρισ- 
τικὸν, τυλα ἔθυον" 15 μὐἐογοαά τυϊἐἦ α υἱθιῦ ἰο τοργοαςῆ, 5 ἃ 
γεργοκοὴ, αἰξποιρὴ ἐξ ταν ποέ οΥ 1ἐδοῖξ οοπέαϊη ὁη6. 

ς Ω0. τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. Τἤ686 ψογάβ 
Ὧο ποῖ τοίϑυ ἴο {Ππ| οτίρίη οἵ (ἸΠγιβι 8. ροσδοη, Ὀυΐ οὗ 
ἢ15 οὔὲοθ. Τὶ 18 ἃ ἈΡΑΙΤΗΝ ἔογηι οἵ Ἔβχρι θβδϑίοη ᾿πηροσγί- 
Ἴηρ, “7Ὺε Κηον ποΐ ἢ15 αἰν1η6 τηϊβϑίοῃ, νῃϑί ον 1}18 
ἀἰοσῖγη6 δηκ πηῖγαοῖθϑ ργοσθαὶ ἔγοσῃ Π)}ίνὶ πα ᾿τριι86 
ΟΓ ἀδιῃοηΐαςαὶ ἄρθπογ. ((Πτγβοβίοπι, ἰ,.. Βγυσ, Βο6Ζα, 
Ολλογαγυ8, ατοίϊ8, δηα Καϊηοοὶ.) δὰ 
. 80--, ἐν γαρ τούτω θαυμασπόν ἐστίν, 58ς}]. μέρει, 
Γαρ, Κα {ῃ6 ΗΘΌ. 3, Π45 Βεγε (848 οἴἶἵβθῃ) 16 δἰῆγ- 
τηδῖϊνα ἔογοο, δαηθ. Ὑμεῖς ἰΒ δι ρἤ 8116 : 4. ἀ. ““ Ὕοιι, 
Ψ Π0 ρῥτγοίθης ἴο Ὀ6 80]6 ἴο αἰ ηρυ 5} ἔγυα δηά ἔ8]86. 
ῬΠΓ ΝΕ (ὅδε τΠ6 ποία οἡ Φοῆπ 1, 19.) ὅδε νοτὰ 
“θαυμαστόν 15 οἴζαη εἰσ ΠΥ υ8664 οὗ ΔΥ τΠϊηρ  ὨΙΟἢ 
19 8ὸ ΜΟΠΉΘΓΙΙ, ΟΥ ραγϑάοχίσδὶ, 88 ἴο Ὀ6 ἱπογοαὶϑέο. 
0 ΘΟΠΙΘΌΒΏΘΓ σοιηγμᾶγοβ (Π6 Οσγῃ. ἄαδ ἐδέ ἀοοῖ 50η- 
ον αν ; ἱ. 6. Ἰηθρίιυ πη οί : δηἃ γϑίϑγβ [0 Τοηρίη. ἀδ 
5}0]1π|. 4,1. 1,Δ!ρ6 ρῖναβ ΘΧϑΠΊρ168 οἵ (ἢϊ5 ἔογςθ οὗ 
βαυμάξω, ἀπά οὗἉ θαυμάσιος, ἔοπι 2]14π, Ν΄. Η. 8, 18. 
τὸ δὲ ἔτι θαυμασιώτερον προσετίθει, Δηἃ ῬΑΪΑρΡἢ δαί. ἀ6 
Ιογραῦ. Ὠϊ51. ργρῖ, Γενόμενα δὲ τινα οἱ ποιηταὶ καὶ 
λογογράφοι παρέτρεψαν εἰς τὸ ἀπιστότερον καὶ θαυμασιώ- 
τερον. Κααὶ ποτα 8ϊρη!ῆθβ απά (γε) Ὁ ᾿ 

81. οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὃ Θεὸς οὐκ ἀκούει. ]1 
“ο.] ἃ «πο, ΜΠ 80η16 σοιῃτηθηΐϊδίογβ, 566 1 80 6η]- 
Ῥἢ 8518 1η οἴδαμεν : α. (1. ““ὙΥῈ }007' Ἰρπογαηέ ιυγοέολιος 
ἄπμοιῦ αδ τσοίἑ α5 ψοιι, χε. Ὀυΐ τι Π6Υ, 76 ἐδ τσοῖΐ Κποιυη.. 
᾿Ακούει (968 ποῖ σιδηΐ {Π61]Γ τγϑαιιθϑίβ." ὍΤΠῚ8 18. 8 
ΒΘΠογΑΪ δηα πηοβδὲ ῬγονοΓΌ14] 56} ἘΠ] Θχργθββοα 
εἰβθνίθγο ἴῃ δου ρίαγα:: ἃ5 ἰῃ 8. 66, 18. 18. 1, 18, 
ὅς. 866 [,πρ6 δηὰ δ εἰϑίϑθιη, (Π6 ἰαιίθγ οὔ ψβοιη 
οἰῖϊεβ οι. 1]. α. 218. ὅσκε θεοίς ἐπιπείθηται, μάλα 
ἔκλυον αὐτοῦ. Ηροτα {Π6 σοηϊοχέ ΓΘ 1Γ65 10 ἴο Β6 το- 
βίγοἴθιὶ ἴο (Π 6 σα56 οἵ [186 ργορίνοῖβ ἃβκίηρ ἃβϑιβϑίϑῃσο 
Δ ςοπῆγπιδίίοη ἵἕτοαι ἀοα. '“Γἢι8 ϑοβορίίσοη ρᾶ- 
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ΤΆΡΉΓΑ868 : ““ ΤῸ βυσῇ [α|86 ργορῃοίβ (ὐοὰ 4088 ἢοΐ 
ΠρΘΆΣΚΘΩ 80 88 ἴο ὑοῦ πηῖγϑ 68 ἰἢγουρ (Π61Γ πη6- 
ἀϊυπι,"Ἐ δυὰς ΟἿΪΥ ποαγκθὴ ὑπο ἴΠ6 ρῥιουβ. ““ δο 
(οὔβεγνοβ δομοοίίρθη,) (6 268 δῇ μδ΄ τἰπ|6 
Ὀοϊ!ονοὰ, δυὲ οχρογίοθηοθ αἴογναγὰβ ἰοὰ ἰἤθ ἰο 
ΔΉΠΟΥ ἰἢαὶ ὄνϑη ἔαὶβα πῖγαοϊθ8 ΘΓ δοιΙη  [Π1Πη68 ροῖ- 
ἰοτηθὰ νῖῖὰ τ6 Ρογηβδίοη οὗ σοἀ." Τῇα τηδη, 
{ποχοίογο, τηθδηβ ἴο ἰἡἴδσ ἔσο {6 πλγαοὶο ψουκοα 
Ὁγ Ζέ6δβιι8, (δὲ ἢ 18 ἃ ἔγαδ ργορῇεί. ᾿ΓΠ6 βοη(πηρηξ 
10 {86 [Ὁ] ον ηρ νΈΓΒ6 18 8190 ἃ ζϑηθγαὶ δηά ρίονειτ- 
ὑϊ14] σπομιθ, Ὀὰϊ ἴο Ὀ6 Βροοίδ! ΡΟ ἴο 6 ῥτὸ- 
86ηϊ 886. (1,δίῃρο, βοβοπη. δπα Κυ]π.) 

82. ἐκ τοῦ αἰώνος οὐκ, 1. 6. πευον.ἢ ὅὲ6 (ἢ6 ποῖδ ΟΒ 
Τὰκε 1, 70. ΤΠ18 δισηϊβοβίίοη 185 ποῖ σοπῇηδα ἴο [ἢ 6 
ϑογιρίυγοβ, οὐ Η δ ]ϑπιβέῖς τυγέῖογβ, Ὀὰϊ 15 ἔρυηὰ ἴη {π6 
(ΟΙ5ϑἰς δὶ δυίβογβ  ε(είεἰῃ δά άιιοθβ Ἔχδιωρῖθβ ἴγοϊω 
θθιοηυβ. Η4]. 1᾿δαηίΐι5, Ατγιβι4ς68, Ρουθ ῖυδ,  ϊ8η, 
θ)ιο (Ἤγυ8., δοχί. Επρ., Ὠιοά. διο.. δηὰ (ὐδίθη. “1 
Ρορυΐλαῦ ᾿δηρσυδρα (βαγ8 (ὐδιῃρὈ6}},) ἐκ τοῦ αἰῶνος, 
οἴϊρη. ἀδηοίθ8 ἢ0 πιόγα (π8η ἴτοπι {Π6 Ὀερι!ημίηρ οὗ 
ἀῃ6 ψοΙΩ, οΥ ονθὴ ἔγοπι νΘΥῪ ΘΑΥΙΥ {1Π165 ; δηΠ εἰς 
τὸν αἰῶνα, ἀσοβ ποῖ ΔΙΝΥΑΥΒ πηθϑη ἐο δἐεγηϊέψ, ἴῃ [ἢ 6 
βίτιςι βθῆβα οὔ πε ψοσά. Τδαῖ (Π6 ι.88 ἰδ ΠΘΑΙΪΥ [6 
β81ὴ6 ἰῃ Ῥαρϑδῆ ΝΓ1(6Γ5, 48 66 νΘῪ ΜῈ]}} βΒῇθννῃ ὈΥῪ 
ΝΥ εβϑίβιη." 

88. Οὐκ ἠδύνατο πωεῖν οὐδὲν. ΑῬορυΐαῖ δχργθϑ- 
δἰοῦ δαυϊναϊεπί ἴο “ ἢ6 σοι! ἀὯο ποίῃίηρ τοἰγασυίουϑ, 
σουὰ βῆον ΠΟ 58:ρη." ἐ 
84, ΤῊ δϑῃμοάγιπὶ πον δηγαροὰ δὲ (ἢ6 τὩ8η᾽ 8 

᾿τοράοιῃ οὔ ρΙυ, δχοϊδίπ : ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης 

. 5. 80 Ἐυϊηγιηῖι5 ἐχρίδίηβ: ἀμαρτωλῶν δὲ ὃ θεὸς οὐκ ἀκούει, ἐπὶ 
τούτοις θαύμασι. ' 
{ Εοροωιλυλονς αηὰ Μ|ΊοΝΔεἾ15 οὔδεγνα, (δαὶ τεϑίοτδιίοη οὗὨ δὰ 

ἴο {Ποβα Ὀογη Ὁ] πη, ἢ89 Ὀδοη σϑοςηί]γ εβεοϊεα Ὀγ ἴΠ6 ἔβΠΊΟΙΙΒ 51}. 
ου Ομοϑεϊάεη. Βυῖΐῖ ἴπ6 ἔοσιμδσ δά ἀ58 ἴπαὶ ᾿ῃεγείοσε ναὶ ΟὮγῖϑὲ 

ἰά, ἰῃ ἢἷδ {ἰπιθ, ννὰ5 4. πηϊγασῖθ. ΤὨΏΪΒ, Πούγθνογ, 15 ποῖ Δρρ] ς80]6 ἴθ 
ἢ {τι ἠδίιγα οἵ ἃ πιΐγδεϊθ. οδεϊζοσγίηρ' βριαϊ ἴο ἴΠ6 ὈΪηἃ 19, 88 ἐΐ 
ποῦν Δρρθάγα, ἰῃ οεσγίδί οα865 ροβϑϑί]8, δὰ τπεγεΐογε οἵ τηϊγδουϊοι 
(ἰ. 6. ηοΐ ἐηνοϊνίπρ; ΔΩΥ {πΙὩρ᾽ ΘΟΠίΓΑΓΥ ἴο {Π6 ἰατνβ οὗ ἠδίαγο, Ὑεῖ [18 
τεχυΐγεθ ἴῃ ταοβὶ δχηϊ δῖε ἢυπηδη 5Κ1}} δηὰ ἸΔθΟΌΓ, δηιὶ ἰΐ τννουϊὰ δὲ 
ξφιαἰϊῳ α πιϊτασίε ἰο τοδίοσε 5ἰρις ωυἱέμουΐ {λέεε: ἰἰκπιαη Ἰηθαπς.. 
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ἕλος, ἰπ (δ ἱπξαγργοίϊδιίοη οὐ ψϑῖς ψογὰβ {Π| 6 σοιῃ- 
τηδηίδίοζβ ἅγα ηοΐ αυ ἀρτοοα. δοίη δῃοΙθηΐ ΟΠ68Β, 
856 (ἢ γυϑβοβίομι ἢ ΤὨΘοργδοί, δπά, οὗ {π6 πηο- 
ἄδθγη8, Οτοίυβ, ἴ.. Βγυρ., Ηδοίϑρδη, Βαρῇῃοὶ, ὙΥ οἱ, 
(1458, βοβθηιτη., δηά οἰἤοῦβ, ακα 1{ ἴος δῃ ἦψρεγ- 
δοίϊοαὶ ρἤάταδο, Θαυϊνα!ηΐ ἰο “(ποι ἃΓί ἃ ΒΙΠΠοῚ ἴτοπι 
{δὴν θυ ]αβϑὲ ̓ ΠἴΔΠΟΥ, 8ςαίθβ ρϑοοδίϊ8. ἤΟΠ]Ο 65 Ρ6881- 
ΤΩ ;᾿ 848 ἰὴ 8.81, 7. δ8, 4. 138. 48, 8. ΡΒ. 42, 10. 
71, 6. 2ώοὉ 81, 18. Τ8 :πἰεγργοίδ!οη 18 4180 
κεὐορίοα ὃὉγ εἰβίοίη, ψῆο σοϊραγοϑ Ουϊη.ΠΠ|8ῃ ἀδ 
Οταίοειῦ. 806. “41:1 νϑγοὸ ρτορσίδ εἵ ρϑου]Ἕδσια ἢυ}9 
ὉΓΌ158. νἱ 8 ῬΟΘΏΘ 1ῃ υἵοτο τηδίγὶ5 σοποὶρὶ π} 11 ν] ἀθη- 
(Γ, ἢ ἰΒΙΓΙΟΏΔ1158 ἕανοσ, οἱ ρ δα! δίογσυπι Θαπογυπαι6 
ϑίυ 8. Ιλιοίαη Ὠ. Αροΐϊ. οἱ ψιυὶς. ἀ6 Μεγουσίο 7, 
4, οὕτως ὀξύχειρ ἐστι καθάπερ ἐν τῇ γαστρί ἐκμελετήσαϑ 
τὴν κλεπτικὴν. ΤῊ]5 1Π ΟΓργοίδιοη 18, ΠΟΎΟνΟσ, ἴοο 
"1164. Οη (6 ΠΟΠΙΓΆΓΥ, [ΔΠρ6 βθοη8 πο] η6ἀ 
[0 {1 {πδὲ (πο Ὺ δά τεΐδγθπος το {Π6 ἀοοσίγίηθ οὗ 
ΟΥΡΊΩΔΙ 5'η, ψῃϊοῦ (π6 ῬΠΔΓΙΒ668 ἢ6]4. [ΓΑρπείοοῖ 
ΞΌΡΡοΞβοβ ("δὲ {πον δ δα ἰο {86 5ἰη 1η [ἢ 6 ψγοτὰΡ, 
δχρίαἰηθα βυργα νου. ὦ ; ἰο ποίτπογ οὗ νῃϊοΐ ρσίηοῖρ]68 
περά ψο, {ΠῚ}, τοβοσί. [1δββθηΐ ἴο (δ νιη, (Βεῃ- 
ὨλίΖ, Βυςος, ΒοζΖα, ΕἸδοὶι8, (1458, δηά Κυϊηοοὶ, {πὲ 
(ΠΟΥ͂ ΠΏΒΔ [0 840, (πδί ὄδνεὶὶ θβϑίοσο ἢϊ8 δίγίῃ. Ὠϊ8 
τοϊηὰ ψ885 Ἰηϊδοϊοά τ ἢ νίςο, δηά, ἐπασοίοσγθ, ἢ6 να 
τολτκοα νι ὈΠΙΠἀΠ 685 Ὀγ [6 ΑἸΠΙΡἬΥ ; οσ, 88 ΕἾδ» 
αἴ ὈἤΓα568 1ξ, οὐτι ἰρ84 τηδίου ἡδίιγα οδθοϊίδίθ βῖρε 
ὩδΔνοΥ ." διιοῖ, ἴοο, Βθθβ ἴο ἕνα Ὀ6θη (Π6 ορίῃϊοη 
οἵ Ευςηγῖυβ, ἡγο ἀδί41}8 δοέἢ {μΠ686 1 ΓργΓΘ ΔΙΙΟΠ8, 
ποι ρἢ ἢ6 βρϑιηβ ἰο ῥγοίεσ [26 Ἰδίίεσ, νηοῦ Ὧδ 6χ. 
ὈΓΟ58681Ὶ (86 [Ὁ] οἱ πρ ψογάβ : ὑπελάμβανον γὰρ αὐτὸν 
ἀνοήτως, δι᾿ ἁμαρτίας τινὰς τυφλὸν γεννηθῆναι, εἰς ἀπό- 
δειξιν τοῦ εἶναι αὐτὸν ἁμαρτωλόν. Ὑεῖ ὄνθῃ ἴῃ (818 1ἢ- 
ἐογρτοίδιοη πο [5 ἃ βογί οἵ ψρεγδοῖίθ Σ [Π8 ρῇγαβθ 
ΒΘΘΙῺΒ ἃ.3 ΟΡΌΓΟΌΙΟΙΙΒ 88 ΔΥ ἰδδίὶ οσδῃ γ76}} Ὅ6 1118} 
κἰηοά.. ᾿Εξέβαλον αὐτὸν ἔξω. ΟὨγγβοβίοπι, ΤΠΘΟρΡἢΥ- 

᾿ Ἰαςί, Τπεοάογυβ, τοί, ἴ,.. Βγιιρ.» δῃα δε] θυ βηθγ, 
᾿τπιϊ ἴῃ 6 86η86 ἴο σαδέ ἀΐπι ομέ οΓ ἐδ σοιπολέ οὐαηι- 
δον. Βαϊ (6 ψογά ἱποὶυ 68 411 τπηθαβιγεβ ὙΠΟ ἢ 80: 
οομμρϑδηϊοα οχοοιημιηϊςδιίοη, 1 την, (δογεΐογα, 
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06 γοηάογοά, νη Γϑπηρο δηα νι πηρα, ᾿ς ΓΙΟΥ͂ ῥτο- 
πουηςρά δηά μι ἴῃ ἴοτοα βθηίθποα οὗ δχοοππι}1- 
οϑίϊοι) ἀρϑιηδὶ τη." ΓΠ1Β 86η56, ἴοο, 866 Π1|8 σοη- 
βιπηθὰ Ὀγ {ἰ|ὸ ἔξω. 8ο “οῖιῃ 6, 87. οὐ μὴ ἐκβαλῶ 
ἔξω ὃν, ἃς. 77. εὐἱδὲ ὃν "ο πιοαπας γο)θοῖ, τεριαϊαές 
ἀΐμηι, ἄς. ὅ66 ἴπα ποῖος οἵ [,διηρ6 οἡ {18 ρδβϑαρθ, ἴῃ 
ψ Ιοἷν μ6 ργονοβ Ὁ 16 ψογὰ ἀοηοῖοβ βοσγορδίίοη 
ίγοπὶ ΔὯΥῪ γοὶ ρἴοι8 σοιπ ΠΟ. 4767 ᾿ϊ, οἵ σουΓβα, 
ἱηοἰνἀθ658 νιοϊοης ὠδοίίοη ἔοι {πὸ Ἀββθηθ])ν ; οὗ 
νἰτοἷν. οριπίοη ἅτ Μαϊάοπαδίι, Βυςογ, (δίνη, (οο- 
σοἷιι8, πὶ Κυϊοοὶ. Τα σὺ δηὰ ἡμᾶς ἅτε διηρῆδιῖ- 
οὐ] : 4. ἃ. “1656 (ἰοιι, ἃ ἐθγγδ “έδμσ, τδδοὶ ὰ5 ἢ 0 

᾿ς 81{|Πη ΝΜ οβοϑϑ᾽ 8 5οδί 9 
,, 8ὅ---.ὁΑΔϑΔΥΨβι σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ; .[68118, 
ἰηἰοπάϊηρ ἴο σοηῃῆτιῃ [μ.8 σγοϊρίουβ ἔδιτι, δά Ὀγηρ 
πὰ ἰο δοκηονίεαρσα ἢἰ8β Μδββίδ 5810 8δπηὰ δ ῦγδοα 
ἰ5 Βοἰσίσῃ, σομηῆθηοθβ ΟΥ̓ Δβκίηρ πἰπὶ 1 Π6 
ποιιγϑθά,84 Ὀ6]1οὗ τη {Π6 ρῥτοιήϊβεα Μοββίαἰ,, 85 αἰὰ 
81 γρΐοιιδ ρεοιϑθῃβ, Πιστεύεις, ὅζο. ψηϊοῦ Κυϊηοοὶ 
ΓΟΏΡΘΙΥ τοηάθῖβ νι 8η6 οἱ, ἄς. ΤΠ τηδη 5 ΔΏΒΎΘΓ 
βῆανϑ [ἢδί ΒΘ Κηδν “6518 ἴο δνα Ὀδθη {16 ρϑϑοῃ 
ἔτοια ψοπη 6 δα τϑοεϊνοα ἢ 8 αἱσῃί:; δηὰ ψτἢ 
τοβρϑρί] ργοιρεαἀθ 16 δηβινοῖβ, τίς ἐστὶ, κυρίε, 
ἵνα πιστεύσω εἷς αὐτὸν. 6 δῆθνοῦ β661η8 ἴο (οπ- 
ριεϊεπα ἔψὸο {πίηρβ: 18, ““Υ6ι, δι:, 1 λαυθ: τἰϊαΐ 
6] 16," δηά Φαάϊγ, "" ὕδηϑὺ (πο (611 πιὸ ΠΟΓΟ, οὐ 
γἰο (δῇ ρΡΟΙ ΒΟ αΡ6 189. {πᾶ 1 τυ Ὀθ]ανα 1 ἢ]ΠῚ, 
Δηα σοπλῃλ} ΤΥ 86} ἴο [18 ἰδδοιηρ." ὙὉΤηδ ψογας 
866Π) 0 ΟΧΡΙΓΘ55 ἃ δοσί οἵ δχρϑοίδιιοῃ {δὲ {Π6 δχίγα- 
ογαϊμδγΥ πα Ὠ)ΙνΙη6 ροβοη ψῆοπιὶ ἢ6 88 δά ἀ  ββ: ρ, 
οου]ά [6}} πὶ πο ἀπ ψογα (6 Μαββίδ! νν88, ΟΥΓ 
ρϑύθαρϑ πρὶ ὨΙΠπη86 θ6 ἐΠδὲ μβϑύβοῆ. 7Τ|}5. μίουβ 
ςοηῆάδθδησο, {πϑγοίογο, τηθγιθεὶ {Π|ὲὲ ΘΧΕΓΔΟΓΟΊΠΑΓΥ 
ἐγτθοάοιῃ οἱ ᾿σοπηπιυηϊοαίϊοθ ψηϊοῦῇ {6815 υ8οά 
(ον τα 8 Ὠϊπ : (Πουρἢ 1 αββοηΐ ἰο Ὠοαάήγιάρο, ἐπὶ να 
ΤΔΥ 8ΌΡΡΟΒ6 (ἢ 6 σοπηημπολϊίοη ἰο να Ὀ66ὴ τηδὰ6 
»γἱυαέείῳ ἀπὰ ἀραγί. ᾿ 
..87. καὶ ἑώρακας αὐτὸν, ἄς. τπὸὰ Παβῖ (αἰτοδα γ) βθϑρη 
αὶ : ΠᾺῪ (καὶ) 6 ψῃο 18 δι ἀγεβϑίηρ' τἢδὸ 15 πο... .1 
18, ἱπεγείογθ, ποΐ πϑοθϑϑασυ, ψε ὙΠ Ργ, (488, 
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Ἰλοβθηη., δη Κιυΐποεὶ, το (αἶα {ῃ6 ἑώρακας ἴῃ [ἢ 68 
86η86 ΟὗἩἨ {Π6 ργεβθηῖ ἴθηβ86θ. 16 ρϑβϑᾶρα 18 {ἢι8 
ἠασπισϊουθν ραγαρῆγαβοα ὃὉγ οαάτιανα : “ Τἤου ἢδδῖ 
ὯΟῸ πορὴ οἵ ρμοϊηρ ὯΓ 10 866 Κ ἢϊπ; ἔογ ἴῆοι ἢδδῖ 
θοῖ } αἰγοδαν βθθη Πίτη δηὰ ἢδή βχρϑῦιθῆσο οὔ 5 ρον θοῦ 
Δη ροοάηθ85; 1 νγ85 ἢ6 δ΄ τηϊγϑου Οὐ] οροηρά 
{Π|Π6 οΥ65, ἃ, ᾿πηἀθθά, 1Ὁ 15 θνθὴ ἢ ἰπὰΐ 15 ἢον 
(Αἰ κιησ ψτἢ (Π66, ῆΟ 15 τα ΝΘΓῪ ΡοΓβοη.᾽ 

89. εἶπεν. οΒΘΠΠ). 15 οὗ οΟρ᾿ πιο {πδῖ τΠ6 ψογάβ 
ΜΟΓΘ ΒΡΟΚΘΏ δ βοῖη6 οἵποῦ {π|6ὸ: θυΐ [4886ηΐ ἴο. 
Ἰ)οάάνγιαρσα (ἢδι {Π|8 ἰοοῖκ ρίας δὲ Π6 δα ἐΐηιο, ἀπά 
{πδῖ .6508 5414 {Π686 νογάβ ἰοῦ [ἢ6 βαΐθ οὐ βανογαὶ 
Ρθορία (βοπια οἵ ἴῆθπὶ ΠΑ γ56 65), Ψῆο πδά Ὀδριη ἰο 
σαῖποῦ δγοσηα ἰἰ86}1 δη 186 Ὀἰ1ηἀ τη ψῇοπὶ [16 
Παιὶ τοβίογθα. 

80. Ιη {|| ἱηξεγργοίδιίοη οἱ κρίμα ἴποτα 88 ὕθθῃ 
τυ ςῇ αἀἰδυθηςσο οἵ ορπίοη. ὅοιῃθ ἴδΚο ἴῃς νογά ἴο 
ἀδηοῖο δενέρησθ 9Κ᾽ σοπάηπιηαέξϊοη, ρμπὶδἠπιοηί. Βυῖΐ 
118 βρη! Πσδίίοη σδῃ βοϑγοοίυ 6 δάπιι6ά, β'πηεοθ 
ναί οἰονν8 ἢ85 ἃ Γοΐίδγθηςο ἴο {πῸ οομέαεέϊ, ἐοδο τοῖο 
ἦαυο ἐΐο αἡναπέαρο οΥΓΓ δἱσἠξ; δῃκ, τπόοσγθοόνοσ, [ἢ 6 
Ρδββαγσοβ οἵ Ψοῇῃ 8,17. 12, 47. δ, 45, ΌΥῚ ΠΟ πιθδῃ8 
[νου {{}18 ἰηΓογργρθίϑδίοη. ἹΚρίνειν ἢΔ8 αἰδὸ {Π6 5686 
οἵ πέαΐμογο, δοηΐθηξίαηι ζθγγ0, ἴὸ σῖνθ Οὔ Θ᾽ Β ΟΡ ΠΟΙ] 
οὗ ἃ (Πϊπρ' ΟΥ̓ ΡΟΊβΟη (866 {μ|κα 7, 48. ΨΦοἢη 7, 24) ; 
δηι(ὶ κρίμα οἴϊοη 8]ρη1ῇῆ68 )μάϊοϊειπι, [πΠ6 ορ᾿ηΐοη π ἢ] ἢ 
158. ρίνοθηῃ οὗ ἃ {Ππ|ηρ’ ΟΥ ρειίβοῆῦ. 116 ραββᾶρθ ΠΊΔΥ. 
τῃδγοΐογο, Ὀ6 {15 Θχρ  δηθά : “1 σαῆλα ἰπῖο {ἢ ϊ5 
ψοΥ ἃ ἰοῦ [Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ οἵ πάρσίησ σοησθγηϊηρ πηθη, οἵ 
Ργοηουῃοίηῃρ οἡ {Π6ῚΓ σοπαπίοη, δπὰ ψηῃαῖ (ΠΥ 
Οὐ] ἰο ἀο ; δπὰ τἢ6 δνθῃηΐ οἵ ΠΥ σοιηΐηρ' 18, [ἢ δὲ 
8016 ΓΟσοῖνο ἰπϑίτυοίίοη, γοΐοστη (ἢοῖγ ᾿νθ8, δηὰ δύ- 
τη τῆ ἀοοσίγηθ ; οἴποτβ ργον ορδάμυγαίθ, δηᾶὰ ν}} 
Ὠοΐῖ ἰρᾶνθ {[Π6 δγογ οἵ (ἢ6]γΓ ψαῦβ, ΠΟΥ δήτηϊξ τὴν 
ἀοοίτϊ πο." δὸ τῃδὲ δῦ ἵνα ἰηάϊςαίεβ {π6 ἐνθηξ 
ψὨοἢ, τΠουρσὶ οὶ αἰγεοοέέν, γοῖ ἡπάϊγοοιν ΓΟ] ον οὰ 
ἔτοιη (Ο γῖϑι 8 σοτηῖηρ. ὙΤΠδ ρμαγίϊοϊα εἰς, Κα ἵνα, 
ἀδηοίεβ δυοπέ ἴῃ [λικα 2, 84. Οὖ. 85 κρίνειν 5! Η685 
ῬΓΟΡεσΪυ ἐὸ αἰσιϊηρσεϊδῆ, απ κρίμα ἀδηοῖοβ αἰ δέληοίοη, 
1Π.6 5688 ΤΏΔΥ 6 [ἢ15: “Μγ σοπηπρ' Ιηἴο {{|18 ἡγοῦ] α' 

ΨΟΙ, 111. {5 



9370 8Τ. Ζ0ΗΝ, ΟΗΔΡ. ΙΧ. 

ΔΠΌΓα8 Δἢ Οὐσα 51:00 ἔοσ ἀϊβογ τη πδίηρ ὈοΐΘ Ώ τηρῇ ; 
Ι “σδιηα ἴο ἀἰδηρυ 5} Ὁ τὴν ἀοσίσιθ, (8 ἀἰδγοηςα 
μεΐνθοη {ΠῸ ρίουβ ἀπά (Π6 ψίοκΚεοά ; 8ο πὶ [Ποβ6 
ψἰο νοῦ ἀοβίίυία οὗ ἀϊνίηα Κηον]εάρο, δηὰ ἴο]- 
ἰοτοά δν}] οουγβ68, πῖρ ἢ ΠΟ ἰοησοῦ σοπίηυθ ἴῃ {Πδΐ 
Βίδίβ οὗ Ἰρῃοόογαησα δηα νὶοθ, Ὀὰζ ἰδᾶγῃ δηὰ γϑίοσγῃι : 
ψ 116, οἡ 1Π6 οἵποῦ ἢδηά, (Πο86 ννῆο ρ»͵ἱάθιί τῃ6πὶ- 
βοῖνθβ οὔ {Π6ῚΓῚ οὐ ΓΗ Θουβη 655 Δηαὰ Κηονοάρε 
οὗ ἀινίπο ἰγἢ}8, σης ΠΥ Ἔχροβϑα {πε Ὶγ Ἰρηογδησα 
8η4 οοτγγιρίϊοι." ΤὮ8 τηοήδ οὗἁ ἱπιογργρίδίίοη 1 
ργοίογ, Ἂς ἴο (ες τυφλοὶ, 1ἴ 18 σοτίδι [ἢδι ἴῃ δοῦρ- 
ἴυγο [86 ΘΓΠῚ 18 ΓΠΌΡΙ ΔΙ ΥῪ υ864, το εἰοϑιρηδία (Πο86 
Ψ ΠΟ διῈ ἰῃ ἃ 8ἴδίθ οὗ Ἰρῃογδῆςσθ, δγογ, δῃά νίςθὶ 
ψ ἢ 116, οὐ Π6 οἵ ογ αηά, {π6 βλέποντες, οσμέα[ϊ, ἃγδ 
{πο886 ψῇο πᾶν ἴΠ6 δαναηῖασα οὗ ἃ φρθγιου δηά 
Ιηογὸ δοσιιγαῖα Κπονίθαρο οἵ αἰνίης ἐσι}}8, δῃ ἃ ν]ιοὸ 
8. ΟΓΓΟΓ δηα οί ον δῇογ τσῃίθουβηθββ. ὅ66 [18 
ποίο οἡ Μαΐίϊ. 15,14. 1.Κα 4, 18. 

Ηδεγρ, πονονογ, ἰΠ6 σοηίοχὶ (866 νει... 41. λέγετε 
ὅτι βλέπομεν) ΓΟ4ΌΪΓΕΒ ἃ5 ἴο ΙπἰοΓΡτοί οἱ μὴ βλέποντες 
ἴῃ πηιοἢ 1ἢ6 8816 ΠΠΔΏΠΟΓ 88 16 πτωχὸι τῶ πνεύματι 
ἴη Μεῖιι. δ, 8: 4. ἀ. ““ἼΠοβα ψῆο δοκηον εάρσε δηὰ 
8Γ6 {ὉΠ β6ηβι0 16 ἢονν ἱσπογϑδηΐ ἴθου ἀγα οὗ ἀϊνὶπθ 
ἀγυΠ8, Δηα ψνῃο ἀο ποί διγοραίθ ἴο {Πϑπηβοῖνοβ ἀἰν!η 6 
Κηον]οάρσο, (8θ66 βλέπωσι.) τασοῖνα ἰπβίγιοιϊίοη, οὗὔ- 
ἰΔῖη ἃ τογα δοοῦταίς Κηονθαρα οὗ ἀϊνίηθ γα 8, 
8Πη4 τὲ Ὀτουρῇϊ ἴο διηθηάμποηι οὗ [᾿{8. ὙΤὸ {{|686 
8ΔΓ[6 Ορροβεὰ [86 οἱ βλέποντες, ἰ. 6. [ἢοβ6 ΠΟ ἔδῃον 
Ὧπαῖ (ἢ γ αἰοηθ 566, δηά, ἱπεγοίογο, γοϊθοῦ {π6 ἀἰϊνὶῃθ 
ἀοςίτηο οὗ (τισὶ βοΐ ἃ8 οσο ἴπ6 ϑαηῃραάσιπ) δηὰ 
Ῥῃασίβθοϑ. 772666, ουὖζἦ [ογὰ ἀδοΐαγοβ, Ὀθοοπια δἰηᾷ 
(τυφλοὶ γίνονται), ΕΧρΡΟΒ6 {Π6ὶγ ὉΠ πάη 688, Ἰσῃογδῆςσθ, 
δΔη4 νἱοκθάποθθ, πη, {πεγοΐοσο, ὡρροὼ" δέϊηά, 
ἈΚαυΐηοο!.) 
ΟΠ6 Πσοπιίηδηϊδίοιθ, ἃ8 ( Πγγβοβίοια, Ὑμοοφῶν- 

Ιβεί, δῃὰ Τῇῃθροσογοί, ἴδ κα ἢ ψοσαὰ τυφλοὶ ἴῃ 4 ἄξογαΐ 
8686. Βυΐ Ιἴ δθθ8 ψὑγϑίδγαθ]θ, ψ τ ΕἸ Πγ του 8, 
Ογεῖ!, 1,δαμὸ, Κυΐϊποεῖϊ, ΤΙξπδη, δηά, ἱπάθοα, τηοβὲ 
τ τῆς σοιητηδπίδίοσβ, ἴο υηςεγβίδπα 1 μισέαρλογ- 
θαείν.. 

40, 41. καὶ ἤκουσαν ἐκ τών Φαρισαίων, δ. ; δὰ 
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ϑδο6 ὀΐ (Π6 ῬἢατγΙΘὸ5, ψῆο, ἰπ {π6 πιοδη {ἰτπη6, Παΐ 
ἐὐήτό τπρ., ΘρΡΡγοϑηάϊηρ {πᾶΐ 6505 ρ᾽δηςοά δἱ {Π 60}, 
ἱπαἸβΏ ΔΉ ἀβ8ἰςοά Ηἴπὶ ψῃθι οὐ ἢ ππθδηΐ ἴὸ Ἰηοϊυ δ 
ἔλοηι ἴῃ τπ6 πα πθοΓ οὐ {η6 ὈΠΠᾺΡ Τὸ Ψποῖῃ .[551}.8 
ΔΏΒΜΟΓΟΕ : Εἰ τυφλοὶ ἦτε, “1 γε ψογ ὈΠπά (1. 5. τ 
8 δοιι δΔεκπον]ούσοα δηὰ ψοσο σον ηςσθα οὗ γουῦ 

᾿σῃόγαηςδ οὗἉ ἀΐνίηθ ἐγ 8, δηι] ον ἴδτ γα ἃγθ Ἰγοίη 
μείῃσ Πρδίοουβ,) οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν, ἰἱ. 6. {π6Ὲ 
ψοῖρῃϊ οὐ σα νου ἃ ποῖ ργθ88 80 ἤθαν}ν ΟἿ γΟᾺ ; 
6 ψου]ὰ θ6 ὀχϑιηρί ἔγοιῃ {πΠ6 οΠπᾶγρὸ οἵ βίη, διιή ποὺ 

Ἰπσὰγ {Π6 Ῥυ πΙβῆμηθηΐ σοηβθαμπθηΐ ὕροη 1; γ6 ψοῦ]ά 
ΕΠ ανά ἴῃ τη6, δηα δαπ)!ξ τΥ ἀοςσίτπε.᾽ (Κυ!ηοε].) 
ΘΓ γπ 8 ὌΧ δ π5 ἴΠι18: ““Ὑοὰγ ηὈ 6] 16 }Ὲ ψουϊά 
ἢοὶ να ὈΘΘη ΟΓΙΠΉ]ηΔ], 51η66 γὸ πῇ Π]ορὸ (Ππὰϊ 
γ6 θα πο0ὲ ϑ866ῃ [τἢ6 5Ι]ρη8." ὙΤῆὴδα ψῇοα ρδββαρα 15 
ἐἢ 15 ρῬαγαρῃγΓαβοα ΟΥ̓ ΟΥγτγ! : "’ δῚ δθ ΟἹ οϑβϑίβ, ἢος οϑί 
1861 Θογρί ταύ ἰδ τηδὸ δάνθηξζι οἵ ΟρϑγΌ08 
ἀροττὲ Ἰοαυθηςαη, Ὡδηυδηθδπι (8 πὶ ργάνε νΟδ 8 ρθ 
οἴ πὶ που Γδῖ, [Δ ΙΔ ΠῚ ἸΦΠΟΓΑΠ Ια ΡΘΟσΔΠΕΙΙΙΒ: 
δἰ δὴο ὁὉ σδιι938) 41 ΟΠ ιΔ ΘΟ ΧΟ Βα  ΟΠ15 ΠΔθ6η1|- 
ΡΒυ9. Ναυης νοῖο, 4} ργΓυάδηΐοβ νὸβ δίαιθ 1,ορίὰ 
Ῥογ[οϑ δϑβογηβ, ΡῈ νῦβ 10.505 σοηἀοηη Δ} }19 6515, 
αυΐϊά πη} 4 νοῦ!]ὰδ ργφῖθηπὶι ροΐϊθϑὲ Ρδγ ἱρῃογαπίϊδη 
Θχουβαίο." “ὁ {πε ργουά δηά διγορὰπε 4 ϑίίοη 
(ϑαγ5 ΤΙ π8η}) οὖν [μογὰ δ οΓβ8, 80 85 ποῖ ΟἿΪγΥ (0 
εἰδοίαγα {πὶ {ΠΥ νει ὀέἑηα, ὈυΓ ἴο 8ῆον {ἢαΐ 
ἐἤδγ ἰαθουγο ποῦ ἃ ππόρὸ ἀδηρόγουβ δηά ἐνοαγαδίε 
δήπαάμοσα ἰΏΔῃ δὴν οὗ τἢ6 φρϑορίθ. “1 νὰ εὑο)6 
ὈΙ4 (βανγ8 οἷν" [οΓγά) γὰ πηρῆς θ6 οχουβοᾶ; δυῖ 
δίηςσα γὲ [ΠΥ {ππΐ γε δ66, γ6 ὃγὸ πο Χο υβ } }6." ἘῸΓ 
Ἡ τπδν λα ΘΟ ῬΘέβθη9 Ἰρῃογαηι Οὗ ἀἸνίηα ἰγυτΠ18. 
1 ἰἤϑν ἤσνεῦ τοδὶ {18 δέγιρίιγεβ, ΠΟΓ ΚΟ Ή ΔΠῪ 
εἰπὴρ ἀδοιί (ἢ. Μεοβρϑίδϊ ; 14 (ἢν Βιαιὶ ποι ἢ 6 Πρατά 
769ι18᾽8 ἀσοίγΠ8 ποι Ὀο 64 ἴ!8 ἀδϑάβ, {ΠΟῪ τρδὶ 
μάνα Ὀδθη οχουϑδά, ἀπιὶ ἡσὲ ἢδνα ἱπόυτζοά (ἢ συὶξ 
οἵ εἰα ̓  δὲ Ἰϑαϑῖ (ΠΥ τηϊσῇς πάνθ ὈθῈΠη ραγάουθα 
ψέδυς ἔον πανίπρ' γε ιϑϑά ἢΠη, ἱΠΌηἾν ἔμον μαά ᾿ϑαγηξ, 
Ὁπουμσἢ Ἰδΐς, (9 ἰεανὸ ἐῆθ τὸν οἵ ἔῃθῖγ ψαγ. Βα. 
βίποθ πδν. ῈΓΘ ΠΊΘΠ ροβϑ868864 οὗ ᾿ἰδαγῃηρ, νν6}]} 
ϑεγβθὰ ἴῃ ἄϊνίπο Κπονϊθάρσο, ἀφοίοτθ, απὸ σι ΐθγβ οὗ 

ΒΒ ᾿ δος ἐχρ ὶ 
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{Π 6 ῬΘΟΡΪΘ ; βίποθ ποὺ πδά {|86 αὐἰνδηίασε οὗ δπὰ 
σου]ά τγραά δηὰ δχρίδίη {πὸ ΗοΪγ ϑογιρίυγοθ, τ ῃὶςοἢ 
τγοαΐ οἵ ἰἢ6 Μεββιδῇ; βίπεοβ {ποὺ πὰ Ὠραγὰ «6508 
δηὐ ὑοῃοϊὰ ψἢ ΠΟΙΓ ον ΘΥ68 ἢ18 βίυροηάουϑ 
ὙΓΌΓΚΒ. 8πα γοῖ νου Ϊα πού Ὀδίονα τη ἢϊπι, (ἢ6ν ψοΓα 
τίου !Υ ̓ ποχοῦβδθ]α : {Π6 ρα Ἰ]βῃ πιο οἵ {πεῖν ἀπιστία, 
(ἀηθε]16.) τοϑίθα νντ|ν (Ποτβοῖνθβ, υθσαυ86 {Π6Ὺ ροτ- 
σαἰνοί [ἢ {Π15 ἀπιστία, μηδοίοξ, (ἴον {πὰϊ 15 1Π6 5656 
οὔ ἀμαρτία ἴῃ [18 ραᾶβ8αγθ,) δητὶ νου] ἰδῖ ποιμίηρ 
τσ σοην!οθοη ἴο (ἰδ. (ΤἸ[η8η.) 

41. νῦν λέγετε" ὅτι, κι τ Δ. ὑαΐ πον γα Ὀοδβί {Παξ 
Υ6 566, ἰ.6. ΄η τἢ18 γΟῸΓ ρΘυν υϑ γ γ8 ἔμ που γὙοῦγβονοβ 
Ροββϑβϑϑὰ οὔ βιιρογίογ Κπονίβᾶάσε δηὰ νβάοιῃ, δπὰ γα 
Γο)εοῖ αδἱἱ τηοιὰ] πηράϊοίπα ; {ποεγοΐογα γοὺγ ρα] 
ΔΙ θα ὡροη γοι, δηὰ γα ΨΗΪ βι δ γ ρυ Ιϑἢπηθηΐ, 
ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν, Φοῇη 8, 94. 
(Κυϊη.) παι γπηὰβ (ἢ οχρίδιῃβ: “6 880 (ἰδὲ 
γ6 866, Ὀυΐ 7 βᾶΥ ἰμᾶΐ να ἀο ποῖ 566 ; ἴογ ἡ γ6 88}, 
να νουϊὰ Ὀοϊϊονα ἢ {Π|6 τηϊγαοίοϑ.  ῃοἢ 1 ψόογκ θοίον 
γοὺυΓ ουθ8. Υα δϑθηὶ ἴο 866, [Ποιρῇ, ἴῃ ἔδοῖ, γα ἀο 
ἢοΐ 566, ὑαϊηρ πκιοηέαξέψ δέξηά." Ἴον ἀσσογάϊησ ἰο 
1π6 ργοόονθῦρ, νοῦς ὁρᾶ καὶ νοὺς ἀκούει" τὰ δ᾽ ἄλλα πάν- 
τα τυφλὰ καὶ κωφά. (ξυςῃγηι.) 

ΓΗ͂ΑΡ. Χ. 

ΤΊ5 ποχί ἐΐβοοιιγβα οὗ ουὺσ Ἰογὰ (Ἔχ γα οἷν ὕθδιι- 
«ἰ{], ἀηεἰ Δα ΓΔ δααρίθα ἴο 1]ϑἰταΐα ἢ18. ἀἰνίηθ 
πη] 651γ,) 8 δῃὴ ἱπίπηδίθ σοπημθχίοη ψ"} {16 
Ργθοβάϊηρ σπαρίθι,Ἐ δηὰὶ τἢ6 ονϑηϊβ {παγοὶη γὸ- 
οσοογάριὶ. ΤΤἊ8 18. δρραγθεηΐ, 181, βίησβ [ἢθγϑ ἰ8 πὸ 
Ρεοίδοο ρῥτγϑῆχοϑα ἰο [ὃ (νῃϊοἢ 18 ἀδβυλ] ἴο δ. Ψοἢη), 
θυΐ [ἴ σοπηπηθης 68 8016} ψ ἢ (ἢ ἰογηια ἀμὴν ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ννιιϊοἢ νου] βοάγσ ον 6 υβοά δἱ {Π16 δε- 
δὶπηΐϊηρ οὗ δὴν ἀΐβοουτβα. 2. [1 5 ριόοῦδθθ ἔγοιῃ 
νΘΓ. 21, γἤθγ ἃ γθίγθηοθ 18 Ἐ  ϑα τὸ ὈΥ 8οπὶ6 ἴο 
{Π6 πααϊίηρ οἵ {π᾿ ὈΠ πὰ πιᾶη, οἵ νῃϊοὶὶ δὲ. Ζοῇῃ 88. 
7.88 πον ᾿πδἀδ τηθρηϊίοη. ὃ. Τἢ18 15 Ἔνι άθπέ ἔγοια 

ἘΠΕ ἴθ δυρροδοὰ {παῖ (Π6 ἀϊδί  ποϊίοη. οΥὗἨΟΠρίεγϑ, 88 ᾽ξ ἤονν ὀσουγβ, 
Ὑ86 Ὡοῖ Κποννῃ {Π}] τπ6 (γί θοηἢ ΘΘὨΚΏΓΥ, δηα τγλ ἤθη ἢγϑῖ ἰηῖτο- 
ἀυοεὰ Ὀγ Οδγάϊηδὶ ἤυμο. ([μλπιμ6.) 
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{Π|| Βοορ 6 δῃηά ριιγροβα οὔΠπο ἀἰβαοιιγβο:; ἴογ [π6 ὅ8η- 
᾿ῃοάγιπὶ ἢδά ρῥγοςθθαάθα ἴο βυιςῖ ἃ ἄθρτθθ οὗὨ διδοῖ 
8ἃ8 ἴ0 ῬΓΟΠΟΏΠΟΘ «0968118 8Δη ἁμαρτωλὸς, ἱ. 6. 8ῃ [Π|- 
Ῥοβῖογ δηὰ ἴαἰβα ργορῆδεί. (ὅδε 9, 94.) Α.5 265118 
οουὰ ποῖ Ὀ6 Ἰρπογδηΐ οὗ 1Π185, ἤθη βδοπ)θ οὔθ οὔ 1Π8 
ΟΠ ΘΕ Εἰ οτβ δηὰ {(Π6 δαηῃοάσιη Εσο ργοβοηΐ, Π6, 

᾿ ΤῸΓ {Π6}Γ 5 Κ68, δῃά (δὶ οἵ ἴἢ6 ρϑορίβ, ργονϑᾶ ἢ1π}- 
86] [το Ὀ6 ὈΥ ὯῸ πΊσδῃ5 8:16], δη βῃονθαά [ῃδ ἢ6 
βΒοιι σι ῦ ποίησ Ὀυ1 τῃ6 Ὀοποῆϊ οὗ [6 ρθορίο, ᾿ἰπ80- 
ἸὩὰΟἢ {πᾶν ἢ ψου]ά ποῖ Ποϑιίδίθ ἴο ἰὰν ἀόνῃ ἢ18 [16 
ἴογ ἢ οῖγ βαϊνδίίοῃ ; δηΐ, ᾿πογοΐογθ, 80 [8 γ ουχ Ὀείηρσ 
Ὑποῖγ βράυσοῦ ἴο ρεγάϊπίοη, ννὰ8 {Π6ῚῚ ρι!]46 ἴο ΠδΡ- 
1η685. ΤΠ18 ἢ6 ρῥγοσοθαρα ἴο 1ΠΠπ|8ῖγαῖθ Ὁ ἃ 5|Π|]- 

Ἰπὰ 46. ὕροῃ τἢ6 ἢ ο]6, 11 ἀρβοῦνεβ διί(θητίοη (ἢ δὲ 
ΟἿΓ Τ,οτὰ τη ἀθβογῖηρ 15 πηδ)]θϑίγ, [ἢ 6 Ὠδίωγο οἵ ἢ 18 
ψόγκ, δηα ἰἢ6 οχοοίΐοποα οὔ τῃῆ6 Ὀδηρδῆϊβθ ἢ6 σϑῃηθ 
ἴο ἱπηρατγῖ, τ86ἀ ΘΧΡΓΘβΒΙ Οἢ5 γΓδίθου τηϑῖδρἤῃογιςδὶ ἰΠδη 
ἀἴγεοῖ ; δηά {{||8, ϑ:πσ6 ἢθ ψιβῃδα ἴο βδῆδνν {π6 παίῃηγᾷ 
οὗ 19 ρϑίβοῃ, ἢοΐ 80 τῇς ὈΥ Μοῦ 8 85 ὈΥ {πίηρϑ. 
Βυι αβρϑοία!γ ἴῃ {πΠ6 Οοβρεὶ οὗ δὲ. Ζοἢη 15 {}15 χει- 
γαΐΐυθ ΡΠ ΤΑΒΘΟΪΟΡῪ οπηρίονοβα, 85 ἤθη (ἢ γὶβὲ βοπγθ- 
{{π|68 6818 [ν᾿ π86}  1Π6 “Πνὶηρ νναῖογ," δὲ οἵ Π6Ὶ {{Π|68, 
“16 Πα] 6βε1δὶ [οοα," “1Πεὲ Ἰσῃς οὗὨ {{π|ὸ νοῦ! α,᾽ δηά 
ποτα ““ἐλθὸ σοοά δἠορλονα. ΒΥ ἅ}1} ψῃϊοἢ σοτῃ- 
Αγ βοη5 ἢ6 πιϑδηΐ ἴο ἀδβίρῃηδία ΠΣ: πο] ἢ 85 ἰἢ6 διυιποῦ 
οὗ, ἀδη σι!ὰς ἴο ἔτι ἔθ] ογ. Αἱ ἤγϑθε ᾿ιϑαγίηρ, ἰῃ- 
ἀδοή, ἢ18 δυαϊζοτβ ἀϊὰ ποῖ αυ8 σοΟΙΡγοἤΘηα ἢὶκ 
ΤηΘδηΐηρ ; 8ἃ8 Ψὰ8 [ῇ6 ο486 οἡ 1ἢ6 Ὀγϑβθηϊὶ οσοδϑίοῃ ᾿ 
ἴου ἤθη ουὖὖἦ [ογά ἰδ ἀοπο βρθακίηρ,, βοπηῈ ἃΓὰ βιὰ 
ἴο ἢανθ ἀἰδαρτοθά ἴῃ ορί πο (566 νοι. 19), ἃηα οἴ Π6ΓΒ 
ἴο ἢδνα τεαυϊγρά οὗ ἢϊηὰ παῖ ἢ6 ψοι]ὰ 16}} (ἤθη 
Ρἱαίηγ, πηδιΙ σαουϑβῖγ, δηὰ νἱῖπουϊ οἰροι πιοσιοη, 
ψῆΟ 6 ψ85. (866 νοῦ. 94.) Υ̓δῖ τηοδανῃιϊθ (848 ἃΡ- 
Ῥθδτβ ἔσο ψ δὲ [Ὁ110}}8}. ἡλὸν ψογὸ βαρ ῦὶν ἀσδβίγοιιβ 
οἵ Ἰεαγπίηρ᾽ 8η6 ἰηνοδίμαίηρ τῃ6 τυ ; ἀηἀ (ΟἾγ]5- 
4 Π8 οἵ βιιςσραϊηρ ἀρ68 πηὶρἢϊ υηἀογβίδηα {ἢ 8656 
οἵ 8ϑιιοἢ κα ἀἰβοοιγβοθ “οηι ἐδο ουοηΐ, 88 αἱέ τᾶν 
ΠΟ ἀἄο. Βυΐ 1ἴ Δρρϑᾶγε τῃδὶ οἡ οἴἤδγ δεσοιηῖβ ΟἿΣ 
Τιοτὰ υβοά τοί ρῃοῦῖςδὶ ἀϊοῦοη ; 848 ἤθη 6 ν Ἰ5Π6 ἡ 
ἴο δἀυτηθταῖθ (6 δία οὗ [115 Κίηράοπι, δηΐ 118 
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ξαΐυγα, δηά γαῖ ππκηονῇ ἐότίυποα ἃπά (6 5ε 1 η168; οἷ 
186 σταύυκ! ρτοστεβ8 οἵ "15 ἀοσξιϊπο, δα, οἡ ἐπα οἴδος 
Βαπα, οὗ 86 σοιηῖῖθθϑ τυ] πὰρ οὐὨἨ δὲὶ5 (ΟΠ] οὐ ΘΓ ; 
ἔον οἢ {ἢε688 8ι)0]6.ῖ8 6 σου ποῖ βρθὰκ ἴῃ δίυσαὶ 
δηά ἀἰγθεῖ οχργθδβίαμβ, εἰζπεγ θθοδυβ6 οὗ τῆς 'ππο- 
ΤαΏσΘ, οὐ 1ἢῃ6 τιιὰθ ᾿πῦ 6. γ οὐ 18 Ὠρᾶγεγθ, νῆο 
ΜΕΓΟ οί Θ(μδὶ ἴο τῆς σοιῃργο ϑηϑίοῃ οὗ βιοὶ 5- 
γθοῖ8, δηἀ ψου αὶ πᾶνε ᾿Πδαγὰ ἴῃ ρ]δίη δηα ὀρθῇ {τυ ἢ 
εἰποῦν ψ Ὴἢ πὸ δεϊνδηίαρο, ογ ανεη (ο {ΠΕ ῚΓ ἀφίγπηρῶί. 
Ἴπαῦ {πον ταϊρῃς ποῖ, ονανογ, σορείπεθ αυϊῖ Ἰσπο- 
γδηΐ, 1655 ϑροόκα ὈΥ {Π|6 ἱηνοϊνοιπιθῃηΐ οὗἁ ρϑγαῦ!6β, 
ψ ἢ οἢ Ὀοϊηρ Πογοδΐιογ το δ] ] δα το τΠ6 πηριηοῦυ, ἰΠπο8ς 
οὔ ̓ νὲβ Βοδγοὺβ ῆο βδου ἃ ἀἰξδυιναγα 8 Ὀθ] αν οὐ ἢ], 
ψου ὰ υπάοτγβίδηεί τηογα οἰθαγίγ, δηα θα] ϊανα οσς 
ἢγηγ, ψ δὲ πὸ μαὰ ἤγβοῖ Ὀγουσῃί ἔοι βουλεν δῖ 
οὔϑουγοῖν. (ΤΙτπ|ὰη.) 

ϑοῖ6, 858 σοῦ δηα Βαγίοὶη, ἤᾶνα (παυρὶ (Πδὲ 
ψ δῦ 15 οοπίδηδὰ ἴῃ (6 ἢτθί νηΐ ἴννο νοῦ868 οὗ 

1815 σπαρίογ, ννὰ8 βΒρόκθῃ ΟΥ̓ ΟἿἿΓ 1 ογὰά δὲ ἀποίῃεῦ 
{ἰπ|6. Βυϊῖ (δὶ [6 ραβ88ρα σοῃηφοίβ ψ τ ἢ ἢ 8ὲ δα 
708ὲ ργδοθαρά ((πουρὶ [ἢ συῤ)εοέ οὗὁ ουξ Ἰμογὰ 8 ἐἰ9- 
ΘΟΟΙΓΒΘ 15 ποῖ [86 4676), 18 ρ]αίη ἔγοπι ἰὴς ἔοτηγυΐα ἀμὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἡ ΠΙσἢ 18, ᾿ΙπΠ4 666, Γαι ΘΏΥ 868 τη 
ΔΏΒΥΥΘΓΒ, δηἀ ΘΙ ρΡ] ογοα ὮΥ ΝΥ οἵ ᾿ηἰγοάἀυςσὶηρ ἃ [Ὁτγ- 
186 Ὁ Ἔχρ  οδίοη οὐ ν δῇ Ὧ88 ὈΘΘη ἀἰγεδαν ρχορουπάρφε 
(48 ἴῃ οί ὅ, 94 δηὰ 45. 0, 20 δηΐ 82. 8, 84, ἃ -ς.), 
θυ 19 πανογ ἔουηά δὶ (Π6 δεσίπηδηϑ οὗ ἃ ἀϊβοοῦγϑθα. 
((οτηρϑιῖθ αἰ8οὸ νοῦ. 19 86η4.) [η 19 οοηπέξςπμαξίοιε 
οἵ 18 ἀϊβδοουγβε (αἴ ᾿νὨΙςοῆ (ἢ6 αἸ86 1 0165 γεγο ργαϑεῃ 1) 
οὖν [οτὰ, 858 ὑείοτθ, ρ᾽δῃοθϑ δἱ ({|Ἰὸ ῬΠαγίβθθβ, δης, 
υονγονίηρ 8ῃ ἱπιᾶρο ἔγοηι ᾿αδϑίογαί 116, βἤονβ (ἰδὲ 
{ποβὸ ἰθϑο ΓΒ ΔΙοπ6 ΘΓ ΨΟγΓΗΥ οὔΠ6 πδιὴς οὔσλερ- 
λεγάν σῖνο, πανϊηρ ρῥγανίοιιὶ ν ἰϑασγης οὐ πῖπη, ργθδοπαὰ 
ἴγ9 ἀοσίγηθ ; 1Πδὲ, οἡ {πΠ6 οἴδοῦ ἢαπά, ἐμ Ρ "δτίϑθϑα, 
ψ 0, 80 αν ἔγροι δοκπον εάρίηρ Πἰπὶ 48 (ἢ 6 Μεββίδῃ, 
ΟΥ δἱ ἰθαβὲ 8 ἀϊνί πο ἰοζϑίθ, σδι θα ἢΐπι 8 [Ὰ|80 ἴϑδοῇοσ 
δ8π6 ἃ ἀδοοῖνος οὔτ 6 ρθοβίθ, (566 20}. 9, 28.) νῇο ἀ 5- 
δου ηδίεα ΘΓΓΟΥῦ, δΔηα δηἀσενουγοά ἴο πίμάεγ ἰἤα88 
1π8[ ννεγα ἀθβίτοιβ οἵ ἴ6 Κπον!εάρο οὗ ἀϊνίηα ἐγ ἢ 8 
ἔροι δἰίδιπίηρ ἔα ἰΐ, (58ε6 {Κα 11, ἄφ, δηὰ Τοδῃ 9, 



5Τ. 9.ΟῊΗΝ, ΞΗΑΡ. Χ. ϑηγ 

42.) ψογα υἱίουϊν ὑψογγ (6 πᾷεηο οὗὨ ἐεασλοῦϑ, 
δηἀ σαῖῃϑγ ἰο Ὀ6 σοιηρᾶγρα ἢ [Πα ν68 δηὰ γοῦ 6 Γι 
(866 νοι. 1--11.) Ης τἰβϑη δβῆγιλβ, ἴῃ (ἢ 6 ργθβθθοα 
οἴτηδῃγ, ἰῃδὶ ἢ 15 1Π6 Μοββιαίι, δηἀ (ῃς {τὰ δηὰ 
γθαὶἰγ οἤξοιυδὶ θᾶ ον οὐὗἁὨ {116 Ὀ] Πα, 1. 6. θη νρ, 
ἱπουρ αἰπηοβὲ ἀδϑιλίυϊα οὗ ἐϊνιηθ Κηον]εάρεο, γαῖ 
Ιονο {6 (τ ἢ. 

Ηροτθ ἴ 15 ορβθγνβα ὈγῪ Βοηραεὶ, (ἰο νῇοπι Ῥδυ 8. 
δΔηα Βογιμοϊ ἐξ δββθηΐ,) {Π8ι “Ψ6808 ργορϑῦγ ὑὈτουρῇὶ 
[ογνασγαὰ {π686 ρᾶγα Ὁ ]68 ἴῃ ἃ σογίδ! ἢ Βηὴν β8ροΐ, ἴο- 
ψ ΑΓΒ δνοηίηρ, ἤθη τπἢ6 βοοκΚβ σα ἀγινιηρ ἰο (ἢ6 
[ο]Ἱά, δηπ «65113, Ῥαγῆαρθ, οὐ [8 ψαὺ ἰο Βοίηϑδηγ. 
Ἐοὸγ οὖῦ 1ογὰ ἔγθαιθηο 1] δἰγαῖθα [18 Ριοςθρίβ 
ἔγοτῃ οὈ]ροῖβ 1) Π]6 1,6 Υ πῃ ογ ουϑογνδιίίοη. (Κυϊη.λ 
ὙΠοΊ ΠΟ οσοαβίοη ἰοσ (18 ραγαῦ]α ν88 οἤδγο Ὀγ' 

8ΠΥ {πἰηρ οχίθγηδὶ, (βϑς ἢ 88 ἴῃ6 Ῥϑβϑίῃρ ὈὉῪ ἃ βῆθερ- 
οἰ ἀ, 48 ϑαγγδηϊι5 8ὡηἀ δὶ ἰβδαδᾶς Νανίοη 800Ρ0ο86,) 
τηυ8ύ Ὁθ σοηβιάοΓοᾷ, δἱ ἰδδεῖ, ἀοωδέξμί, αι σδηποῖ ὃ6 
ἀείθγμϊηθα. [1 νοῖο οἰἤογν 586 ποΐ ᾿ρΡεοῦΌΔΌΪ6 τΠδὲ 
βιιοἢ ἃ 5:Π}ΠΠπ||ὰ6 ϑῃου ἃ μ6 864 ὄνϑῃ ψἱτΠοὰϊ 8Ωγ 
δυο Παηάϊα Ρείης οἴἴἶεγτοά, βίποα εἰ πι8ἰγαῖθη8 οὗ 
Το ρίουϑ 500]6ςῖ8 τοιῃ δρτγίσι γᾷ] δηα ρᾳδβίογαὶ 
σοπηράι]ϑοηϑ νογὸ ἔγραιθῃῦ ψΊ ἢ οὐἵγ [ογά. 

ΟΥ̓ 115 ἀἰδοοιιγβα δομοοίίρεη οὔἵδγβ (6 ΤΟ] ον ηρ: 
ΒΟ ΘΙΏΘ. 

ΤὨΘ οοοσαδίαη οὗ {ἢ]18 ἀἸδοοι δα πᾶν θα οὐβοινοά 
ἔτομλ νοῦ. 17 οἵ {6 γτγοοθαϊηρ οπαρίοθγ, ψἤσγα τ 
ῬΠΑΣΊ8668 ἃγ Ἰηἀϊρηδηΐ δἱ μοὶ θαοιηρ 801]6 ἴο σοῃνϊοῖ 
(6. ὈΠπάὰ τὴᾶῃ δηα [18 ρᾷτγοηΐβ οἵ ἱπιροπίυγα πὰ 
ἔαϊβο ἰοϑοηγ. ὐγ [ογὰ, {Ππογοίογο, βυρροβῖβ (Π}6 
τ δβοῦ ἔογ {Π|8 σοηάυςί, ὈγΥ ὑνηρσίης ἰογναγά βοιῃθ- 
{Πρ ΘΧΔΟΙΎ ῥᾶγα οὶ ἰῸ [ἢ6 οαἰγουτηδίδηςε οὗ 186 
ε886. 8 ΤΏΔῪ ὑθ αϊν!οἀ ἱηΐο νὸ μᾶγίβ, ν!Ζ. (ἢ6 
ρνοροσίοη, (νοι. 1---ὖ.) δῃά 8 }ὠγέδεν ϑαμίαπαέϊοη οὶ 
ἀξ. (νοτ. 7. 18.) 

Ιη [Π6 ἔγβι ραγίῖ, ἐμ δ:θορ- οἰά 5 ἰὴῆς ΟΠπυτγοῖ οὗ 
1.86 Νενν Τ οβίβδηιθηϊ, οὐ ἴ86 Κιηράοιῃ οὗ {πΠῸ Μοβεβίδῇ; 
Ὀγ 15 ἄσο» δῃὰ ρμογέφθι" ἰΒ τηεδηῖ Οὐ γὶϑέ; ὈΥ 188 οχ- 
Τοβϑίοῃη αηοέξο" φπέγαποθ, 18 τφρβηῖ (ῃδὲὶ οὗ (ἢ. 
αχίβοθβ ; ὈὉγ ἐζιεῦ απὰ ἃ τοὐδον ἃτθ τορϑηΐ ξῆρ86 

{Πδὲ σογγυρί τῆς 580ιι:}8 οὗ πηβῃ; ΡΥ (86 «ἀορρλᾳεά ἃ 
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βρίτἰτια] μαδίοσ ; ὺν 16 δῴδθορ τ6 ρίουιβ, δῃά ὃῪ 
ϑοΐο6 ἰ5 τηϑληΐ {[Π 6 Οοδρεί. - 

ΤΙια ρυγροτί, {πογοίογο, οἔουγ 1, ογά᾽ 5 ἀϊβοουγβϑα 15 
{ἢ15: “Τῆβ γράβοη ΨΥ {6 Ρθορ]α ἔο] ον πλ6 γα Π 6 Ὁ 
[ἢδῃ γοιν 18, θθσοϑι56 {ΠῸν ΚΠΟΥ ΠῚ νοΐςθ, ὕδσδυ88 
ΤΥ ννογάβ ἰεδα ἴο δἴθυμδὶ ᾿ξ : θὰ γ8 ΟἿ]Ὺ 566 κΚ δίϊογ 
νου αν δαἀναπίαραβ δη( ΠοΠΟΙ ΓΒ, ἀηα γα περίδοι ἴῃς 
ΟἿΪΥ Ἰηθδη8 Ὀγ ψ}}]οἢ γα οἂη ὑ6 (1246 ραγία οι οἵ 
{Π6 γ]ογίθϑ οὗ {πῸὸ Μρββιῃ᾽ 8 Κιησάοπ). [ἢ {Π6 ποχῖ 
Ῥάγὶ βοπι6 {108 ἃτ6 ἔπ 6Γ οχρίδίηθα, δηαὰ οἴἤογβ 
816 δή ἀθὰ ΌΥῪ νὺ οὗ εἰγανίηρ 1 γοησ6 5 ἔγοπὶ {{|6 
ΡΓδοθιδην; ΡγθηΊ 568 ; ἃ8, ἴογ ἰηϑίδησα, 1, {παὶ 6 νν ῆο 
τοὰο οῖῃ ψΠουῈ μᾶνίηρ ὈδΘη Ργανι ΙΒ] Υ ἀρροϊηίεά 
ὃν (ΟΠ εϊϑῖ, ἰ5 ποῖ ἃ ροοὰ βῇορῃεοια (866 νϑῦ. 8.); ὦ, 
(ῃὺ ΟἸγιδὲ ἰἂγ8 ἀόνῃ 15 Π|ὸ ἔογ {Π6 βᾶκ6 οὔ (Π6 
Βῆ66Ρ (8566 νοῦ. 11); 8, {παΐ οἵ βῆθθρ, 1. 6. βθη- 
(1165, ἅτ ἴο 6 δαιη!ἰε. (δδα νοσ. 16.) 

ΟὨτῖϑῖ, (Πογοίογο, πθᾶη8 ἴο βίον ἰῃδὶ ἰῃ6 αἰνὶη6 
Κπον]οάρο οὔτΠ6 υπγορϑηθγαίθ 18, 1η [δὲ γοβρεοῖ, οὗ 
ΠΟ ἃνδὶ!, βίης 6 {Π6 Ὺ σάῃ σοηνίηςσα ὑὲ ἔονν, δῃα ανθ 
πῃ νίαν {πο ῖγ ον δαἀναμίαρα, ποῖ [Π6 βαϊ ναίιίοη οὗ (ἢ 6 
βοςοκ ᾿πιτυβίθα ἴοὸ {ΠῚ οᾶγα. (1μπη|ρ6.). 

1. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ μὴ εἰσερχόμενος, Κ. τ. Ἅ.» 
νογιΐν, ΝΟΥ 1 84Υ υπΐο γοιιν [6 {ἰἸὰῦ δηζογοίί ποῖ ὈῪ 
{6 ἄυον ᾿ῃἴο {ἢ 6 5βἰιδαρ-ἔο! ἰ, ὃ οἰ Θ᾽ ἢ ὉΡ 8016 
οἵἴποι νὰν, {Π6 8806 15 ἃ {16 δηὰ ἃ γοῦροσ. Αὐλὴ 
8] ση1ῆ68 Δ ΟΡΘῺ ἔοι, βιιοΐ) ἃ8 {Π|ο86 ἴῃ 86 ἃπιοηρ ἢ 
Βοι ] θτ|5ἢ Βῃθρηθτγ 8, ψ ο δροάσθ ἴῃ τ[Π6 δ], δηὰ 
ψϑιο δα νοῦ {ποῦ ἤοοῖκβ Ὀ. πίρῃξ. (δ {{|ῶ ποΐθ οἡη 
Τα Κα ὦ, 8.) Ριανογίηυβ Ἔχρί δι αὐλὴ, ὁ περιτετειχ- 
μένος καὶ ὕπαιρθος τόπος. 16 αὐλὴ τῶν προβάτων 
(οαϑιϊηρ δϑἀθ {Π|ὸ ᾿πηλρογΥ) ἀἰδβϑίρηδίοβ {πῃ «ζΘν]5ἢ 
Ῥεθορίθ, ψο πθϑάβα, δῃὰ ψϑγ ἀββίγουβ οἵ, Ὀεϑξίεσ 
1ῃηϑΓυσζίοη. 1108 4180 'ἴπ {πΠ6 ὈοοΚΒβ οὗ {6 ΟἹά 
Ταεβίδιηθης (45 ΕΖοκ. 854,11. {.6γ. 49, 4. δ 5, ὅς.) 
([Π8 Ρθορ!β οὗ αοἂ 18 ἔγεααθηι!ν σοπηρατοα ἴο ἃ ἤοοκ 
οὗ βῆδορ, δηὰ {{Π|61Ὁ ἰϑο θίβ ἴο {Π6 βῃθρῃοι 8. δίῃσθ 
οὖγ [οτὰ, ἴῃ νοῦ. 7 ὅι 9. 981}8 186} τ[ῃ6 θύρα τῇσι 
αἴογάβ θηΐγαηςσ ᾿πηἴο (ἢ6 οἰ, ἀηὰ ἴῃ νϑὺῦ. 3. ς85 ἢϊπὶ 
0 δηΐθγβ ἴῃ6 Βῃθρῃογα, 10 15 ρἰδίῃ {παι ὈΥ τὸν εἶσερ- 
χόμενον διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τηυϑὲ θ6 ἀπάἀοτβίοοα 
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ἃ ἰδδοθογ 'η {Ππ6 ΟΠυγοῖ ἀρροϊηϊοα Ὀγ ΟἸ γίβι ; δηὲ 
σΟΠΘΘΠ]ΈΘΏΓΥ ΟΥ̓ ἀϊΐπι ἐἑαέ οἰϊπιδοί ἢ 0 αποέδον ἰσον, 
15 ᾿Ιηϑδηΐ ἃ ἰϑαοῆθγ ποῖ δρροιϊηϊθα ΟΥ̓ ἢ πὴ, 8η τπδγο- 
ἔογϑ ἴ]86 δηὰ υηδιι]ογβθα, ψ 0 Θηἀοανοῦ 5 ἴο ρσαίη 
Δι  Π οΣ Ὑ ὈΥ υη}ι8:1Π40]6 ἀηἀ γα ]δηξ τηοι]οβ. 
Τῆς ἀλλαχόθεν 15 Θηυϊναϊαπί ἴο ἀλλόθεν (5666. ΤΠΟΠΙΔΒ 
Μαρίβίογ, Μωτγὶβ, δηὴηά Ηδδγοθ8), ὑν δοηιθ οὐλδι" 
τὐαν, ποῦ Ὁγ ἰΠ6 ἀοοτ. (Κυ!η.) ΤΊι8 Ὀοϊηρ, 8ὴ ὃχ- 
ΔΙΏΡΪ6 ἀογνοα ἤοπ σοιμπηοη ἰ16, Ὁ 15 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ 
ἴο Βοαγοὶ ἔογ ἃ »ηψυξέοαἑ βθηβ6, ψ  ]οἢ 10 48 Ποΐ, ΠῸΓ 
[το ἀοθαῖα ψῇῃδὲ [8 ἰο Ὀ6 αηἀεγϑίοοά Ὀγ 1Π6 )ο,4, τΠ6 
Ποοῖ, αἰνὰ τοδδογς ἀπ ἐδιίουες, ἀπ ἀἢ6 ἄοον- θθρον. 
Γ686 πᾶν ἃ}1] ἃ γοίδγθηςρ β8ο᾽ εἶν ἴὸ 1ῃρ δέογψ, 8πα 
ἃ΄6 ἴο ἢ6 υπἀογβίοοα ἐϊογαίίψ. [{ τηᾶὺ ὑὉὈ6 5κυΐϊῆεϊοηΐ 
ἴογ 8 ἴο Κηον, τῃδὲ Ὀγ {Π|| αὐλὴ 5 ἴο 6 υπάοτγϑίοοά, 
ποῖ ἃ μονεὶ οἱ 5ἰ)ι6θρ-ΐοἱ ἡ, βυςῇ 858 αἴ ἴῃ 186 Ψ 1 118, 
βιιτγουπαάρὰ τ ἢ γνν 419, Δηα τοοΐδη, θυϊ ταῖποῦ ἰοστηρα 
οἵ ναι ἤυγα 68, ΟΥ ΨΊΟΚΟΓ ψότκ, σα] δα ΒΥ τῃ6 
Οοτγηδηβ δελαϊιογήοη. ὍΘ θυρωρὸς (ἀοογ- 66 067) 
13 (ῃ6 βογνδηΐ οὔ ἴΠ6 ποιμὴν, ΟΥ̓ οἵὐπον" οὗΓ. ἐλε Ποοῖ. 
6 Ρ]γ486. “ σ8}}8 (Π6 5ῆ6 60 68ς}} ὈῪ 1Π61Γ Ὠδηη68,᾽ 18 
Ἰηθᾶηΐ ἰο ΘΧΡΓΟ88 ἃ τηοϑί δοσυγαῖθ Κπονίθαρε δηιϊ 
ΒΙΠΡὍΪΔΓ οΑΓ6 οὗ ἱπειη, " 6 Κπονϑῖ ψἢαΐ {Π]ρ5 {ΠΟῪ 
μᾶνθ ῃθ6α οὗ, δηά δον {{πεὶγ ψο]αγα 8 ἴο 6. Ρτγο- 
τηοίοα. 11|8ὲ νογὰβ ἀθαῦ' ἐμ υοἷοθ ὁΓ ἐδθ δσλερλογά, 
ἀδηοίΐθ ΠΟ πῆοσο (ἤδη οὖδψ λὶηι. ΕἾΠΑ, ἔο ργεοθαθ 
ἐμο ἤοοκ εἰσηϊῇθ5 ἐραύς, ρουθγης, ἀοεηαάς, ΤΑΚΕῈΒ ΠΑΚΕ 
οὔ 5 νο]ϊίαγθο. ΠῚΒ 18. 41} τῃδῖ 185 σοηϊαὶηθα ἴῃ {116 
Θχαιρ]6. Τὸ θηχῖγα ἴἢ6 ρΡπΓρογίὶ οὔ [ἢ 6 ΟΥΠ6Γ ραγίϑ 
νοι] 6 ἔτνοϊουβ, βίησθ νὰ ἤανθ ἰἸθγα δῇ δυαηιρίδ 
οπἶψ. (ΤΠ πβ8π.) Ὁγ. δι ρΌ6}} βὰγ8 {πὶ {Π6 σου,- 
ῬΆΓΙ5Ο.) 15 τηδά6 ποΐ ἴο πε [Ὁ]645 πι86ι] ὈΥ 1Π6 σοτηιηοη 
Ῥδυρίδο ἴῃ γοιηοΐθ ρᾶγίβ οὗ (ἢ6 σομηῖγυ, υἱ ἴο {Π088 
βε]οηρίηρ ἴο (ἢ6 τισὶ 1η {Π|6 πο ουτ]οοά οὗ ἃ ρο- 
Ρυΐουβ εἰἴγ, νῆθγα [Π6 ν 418 δηἋ οἵ 6 ἴθ ποθβ πθοά ἰὸ 
Ὧδ ΒΙΓΟΠΡΈΓ, δη( (ἢ 6 ΘηΐΓΔΠΓ 6 Μγ»ὰ8 ΠΊΟΓΕ σαΓΟ ΠΥ Κορί, 
οὔ δοσοιῃηΐ οὗ 6 ρτοαῦ ἄδηροι ἔγοπν {Πἰονο8. Βῖ 
{ποτα 18 ΠῸ ρῥσοοῦ παι Π6 0148 ψογα τυαδέεώ. ὙΠΟΥ 
ὝΘΓΘ, [{ 866 18, Οὗ ψαι {16 ψοτκ, οὗ βυῆςίοης πεῖσις 
δΔηἀ ΒβΒιγεηρίῇῃ ἴ0 δεοιγο ἴΠ6 ἤοοκ ἴτοη) (Π6 ὨσπΊογοιι 8 
4 θοαβίβ νν ϊοὶ Ἰηΐδϑιθα (αὶ σουηΐγγ. Βὰΐϊ δαδὶ 468 
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εἰ118, ἐξ Φο6πη8 ἰο ἤᾶνθ Ὀθθὴ τἰϑ08] [ὉΓ {πΦ ργαξίεσ ἴὸ 
να 8 δἠερἠονα ἴῃ οπάγρα οὗ Π6 ἤοςϊκ δραϊπϑὶ γοῦ-- 
δεν4. Ιῃΐο ἢ 686 αὐλαὶ, ἰοο, (ἢ 6 ανν68 6 ΓῈ 9Π8{ ὕρ, 1Π 
ογάδγ ἴο 6 πικρὰ, 88 6 ἤἥπαά ὃγ Ηοῃι. 1]. 4. (εἰϊοά 
ὈγΥ Γἰρηιίοοι) ὥστ᾽ ὀΐες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλή 
μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκὰν. Υ εἰϑίο! 
αἰϊ68. δοῦν οἡ ἤξζη. 9. ατεςὶ δυΐδ5 νοσδηΐ 8δη1π|8- 
[πὰ τοσορίδουϊα, ον! δ, Ργο ἃν! θ0}8 σΟΓἕ8, ΡΓῸ Ροῦο δ 
ἢδγὰ. Ετγοπὶ ἃ Βδυθιηϊςδὶ ραβ8άρα, οἰϊοαὰ ὃν 1ϊρθ- 
ἰοοΐ, 1 Δρρθδγβ (δι (ἢ 686 ἔο᾽ 48 "δα ἔννο ἄοογϑ, ὁΠ6 ἃ 
ἔαγ ρον". ὉΥ ἡ! οἢ {Π6 βῃορῃογα, (πΠ6 ἀοογοΚθορογ, δηά 
[6 σήδεμ θηΐογε, δηὰ ἃ βῃ14 || 6 Γ οῇβ, ὈὉγῪ ν ϊςἢ 88 
ἰδηγῦ8 ψϑγ ρυΐ ουΐ. 

1. ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ ληστής. ΤἼ|6 ραᾶϑθᾶρθ 
ΔΥ ὃ6 ἴΠι|8 ραγαρἤγαβθα. “ϑιισἢ ἃ [ΘΟ] ῈΓ 15 (0 ὃ 
ςοιῃράᾶγαα ἴο ἃ [Πϊοἴ δηα τοῦ 6 Γ, 15 ἃ νιςκΚαὰ δηά Ἵεογ- 
ΤΡ ρΘΙβοη, συ πννογίῃΥ τἴῃ6 πᾶπι6 οἵὗὨἨ [δϑοῆογ, 
δΔη6α νγῇῆο ἢ48 βοίοἷν 1 υἱονν ΠΙ5 ΟὟ βΒθου δῦ 6 γοϑβ, 
ἴο [η68 ἱποαϊουϊαῦ!]α ἀθιτγπηεηΐ οὗὨ 1Π6 ρϑορὶβ." Οὗἁ 
(818 ἀϑβοσιρίίομ, ψαγα θϑρϑοία!γ τἴῃ6 ῬΆΓΙ8665, δηΐ 
{Π6 οιον γι γα οὐ {Π6 ρϑορίβ. (Κυϊηοοὶ!.) ΤΠ6 νογάβ 
κλέπτης ἀπ ληστής 8Γ6 γορογίψ ἀϊδογιπηϊηδίοά, ἃ8 
οὔὖν ἐλίοί, οὐ μη δγον, αθὰ γοῦϑεν, οὐ ὨΙρἢ ἈΥΠΏΔΠ, 
{Π8 οη6 τγορίδυγιηρ, ἴο ρῥγιναίθ ϑίθαϊης, (ῃ6 ΟΥΠΕΙ ἴο 
ΟΠ. δηά νἱοϊεηΐ τοῦθοσυ. Ηργο, ἤοννανογ, ὑΠ6Ὺ 
γᾶν Π1|6 οὐ πο ἀϊἤδγθηςθ, θὰΐ θοϊηρ μηέἐοά, ἕνα ἃ 
ἔοτοθ ᾿γϑϑίογ [ἢ 8} δἰ ΠΥ ψουϊὰ ὈΘΔΓ βοραγαίεϊγ. [1ῃ 
{π|8 νιον, δγείβιοίη οεἰΐε8 ἤοπι. [Ϊ..γ. 10, ὀμέχλην 
Ποιμέσι οὔτι φίλην, κλέπτῃ δὲ τε νυκτὸς ἀμείνω. 

. ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας, ποιμὴν ἐστὶ τῶν 
προβάτων. (ὐΔρθ εἰ ἤθτγα οὐ]δοῖβ ἴο οἂγ δυζογιβαά 
νοΓδίοῃ, δΔηα Οὔϑοιναβ ῃᾶΐῖ [(ἢ8 τηοάς οὗ δροακίηρ, 
Ψ] ἢ 6.8, σον ΘΥΒ ἴΠ6 ποίίοῃ, (δὶ (Π6 53!6ρἢ δια ἰ8 186 
ομέψ ρϑίβοη ννῆο βηίθσᾳ ὈΥ {Π6 ἄἀοοῦ; τπουρῇ 8 
ἀοοῖ-Κοορδσ, δηὰ ἰΠ6 βῆθερ {Πδηηβαῖνοϑ, 8'8ο ϑῃΐοῦ 
1ῃ9 β88πη6. Ηδ {Πογείογο ἰγαπϑίδίςβ, “ ΤῊ βιιαριεγά 
αἰ ψαγ85 δηζογθοιἢ ὃ. (η6 ἀοογ." Βιυῖ (Ὠὶδ 15 8 ὉΠ) υ81]- 
ΒΔΌ]6 αἰθγδίοη, απ ἰἢ6 σοιητηοη ἰγϑηβϑ δεϊοῃ 18 ποῖ 
ΟἾΪΥ 58ιΠ|] Θητἶγ 1πι6 Πρ] 6, θυ ϑαρροτγιοὰ ὈΥ τἢ6 
ΟΙΠΟΡ νογβίοθϑΌ ()ῃθ τῇδ ρᾶγδρῆγαβθ (δὺ8: " Ης 
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ΨἶιΟ 18 Οὐβαυνθῆ ἰο ῃίοσ ὮὉγ (ἢ ἀ00Ρ, 18 (εδρ6ς14.}γ) 
ἐπ6 βῃομῆογα." Τῇ Ὄχργθϑϑίοη βιισροϑίβ [ἢ6 ρθοῦ ΔΓ 
.568 Οὗ 1η6 ἀοοῦ ὈΥ ἴῃ6 δῃορίιογά, 89 ἀϊβιίη συ ηῃρα 
ἔγοιῃ {{πονο8 δηα γοῦθογβ, ἢ ο, ὑθίῃρ, Θχοϊ μά δά ἔγοιω 
ἃ Γορυ αν δ ΓΔΉςΘ, δ6εἰ [ο ἴδοι 1 ὉῪ ΟἸΠΏ ΙΗ ρ ονθν, 
οΓ Ὀγθακίης ἰὨγοιρῇ τῃἢ6 ἴεποθ. 70 θηέϑ' ἵπ ὃψ ἐδδ 
ἄρον, ΔρῬθδγ8 ἰο ἤδνα ὕὈδθη ἃ ργονϑυῃαὶ δχργθϑβίοη 
ἴογ ἃ ἰοριεπιαῖθ, ΟΥ ΓΟΡΌΪΑΓ ἰηρτθθθ. δὸ Αγγίδη 
Εριοῖ. 2, 11. (εἰϊεὰ ὈγΥ ΒυὶΚίογ.) ᾿Αρχὴ φιλοσοφίας, 
παρὰ γε τοῖς ὡς δεῖ καὶ κατὰ τὴν θυρὰν ἀπτομένοις αὐτῆς: ͵ 
συναίσθησις τῆς αὐτοῦ ἀαθενείας καὶ ἀδυναμιας περὶ τὰ 
ἀναγκαία. 76 ξιδέ ἐϊὶης ἧκ ρλαϊωυδορὴμ, 17 α πα 
ιυυμέα δηΐ6 7" Ὡροη ἐέ αὁ ἠδ ομρὴἠξ, απά ἂψ ἐδ ἄοοΥ, ἴδ, ᾳ 
εοπαοὶουσηθο5 ἀπ ἐδογομα ἢ ἀρρτελεηδίοη οΥ ἠδδ οιῦπ 
ιὐραηθ84 απεί ἱπαῤιἐϊέψ, τπ ἐπα νιοδὲέ πφοοδϑατῳ απά 
ἐπιρογἑαπέ πιαξξέογα. ἸΚυϊηορὶ Ἔχρίαϊη8 [ἢ6 Ῥᾶβδαββ 
{π 8: “δ ν]ϊο {πγουρσῇ πὴθ π8ιη8 8 580η ἴο (ἢ9 
βοοῖκ, 18 δὴ δυιϊῃμοιιβοὰ ἰθδοῆοσγ." Απά δ8βοὸ ιμοβὶ οὗ 
{π6 διοίθηΐ, δῃᾳ ΠΥ τῃηοάφγῃ οοξημπμοθηϊδίογδβ, 89 
Κοβοηη, 1ἰπη8η, ἢοννονογ, (1 ηΚ8 {παὶ [ἢ}]18 ἸῃθΓ- 
Ργαίδίοῦ 15 ἢορξ βῃρροιίθα Ὀγ 1η6 μϑὼδ ἐἰοφιθηάϊὶ, δηὰ 
εἰ σοπίαχί. [{ πῆϑὲ Ὧ6 οὐβογνϑα (ϑαγ5 Κυΐηοδῖ,} 
ταὶ 7 68118 ἀο68 ποΐ ἴδγα σϑργθϑϑηΐ ἢἰπΊ56 } 848 τὴ 6 
δἠορμεονά; ἴου ὮθΘ ἰιδὰ )υδὲ Ὠεΐογα οἰ ]ςα ΠΙ 86 7 {ἰ6. 
θύρα, ἀἄθον, δοιῃραγίηρ ΠΒ6 Γ ἴα τΠ6 ἀοος Νἢςῆἢ 
δογάβ θϑηίγδηςα ἴο {πΠ6 ἤοςκ ; «ηέ, ᾿μἀροά, ἰπμαΐ που Ἱά 
ΓΟΊ]υΪΓΘ ὁ ποιμὴν  Ὀυ1 ἤθγθ Ψψα τηιβὶ πη ἀοιδίδη 1116 
οομηρδηϊοῦβ οἵ ἴ[Π6 οὐ ὴθγ οὔτ ἤοςκ, ϑεγνδηῖβ ΝὮΟ 
858181 {Π6ὶὉ Τηλϑίογ 1η ἰβϑάϊηρ δηὰ ἰδκίηρ, οᾶγὰ οὗ {Π|6 
ἤοςΚ8, ΟΥ ΘασΑβι ἢ 8} ἢ Υ ΒΌΡΒΪΥ [8 ρίδεθ. [ἴΐ ἰ5 ψεὶ! 
αὔϑεγνεα, Ὀγ (ἢ γίβ. σοάοῖν, Μυ]] θυ 1 Απεδάν. οῃ 
ἐοπη 10. {πὰ τοι ρ]. ΡΟΒΘΙΌΪΥ 8 τΠϊο ἢ τ ΔΥ 8οιη Θ 1169 
ἴογοο 18 ἂν ᾿πίο ἃ βῃρεορ-[οἰὰ τπῃτουρσῇ ἴμ6 ἀοοτ, δηὰ 
{86 Βῃαρβογα οἰ ονογ (6 ἔδησθ, γεῖ ἴῃ ραγδῆϊοῷ 
σθγίϑ! ἢ ἜΧΡΡΟϑϑίοῃβ τηυδίῖ ηος Ὀ6 ἴοο τπηποἢ ργοδερά, τὲ 
Ὀοϊηρ 80{Ποϊοης ἰο 8ϊδ(6α ψῇῃαὶ 185 υϑ0}} ΥῪ (ἢς οᾶ56. 
Βορυΐϊαγ Ἰδηψυᾶσε ἀοθ8 ποῖ ἐφ] ἴῃ ρῇηοβορ[ιίο 
ΠίοΘΙ65, ΟΡ ἰτ0 0016 1866 ἢ ϑυθ 0 Η1695 8η4 οχςορρ- 
ι1088. (ΚιμΒ.) 

8. τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀναίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς 
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αὐτοῦ ἀκούει, ““ἴο πϊπὶ {Π6 ρογίεγ ορϑῃρίῃ ; δηά {ἰἸ6 
5ῆ6ορ Κηον [118 νοὶσθ." Ὃ{|ι6 γί ῃογ ψ6νν8 υι808}}} 
Κορί ἃ ρον έου, ψῖιο, 'η 4 Κίηρβ, 7, 10. δῃά ΕΖ. 44, 11. 
19 σα θὰ ΨΨἸΦ. Τῆι Οτοοκ8 δηὰ Βοιηδη8 ἴοο, παά 
{Π6 1 ἀοογ- ΚΟ ροῦβ, ΝΟ 6 ΓΟ 804 }}ν ἰγοοάηθη. (866 
Ριρηῆογ. δ 86υνῖ8, ρΡ. 448. 8.664.) Ηδθγθ, ἤόύονογ, 
{Π6Γ6 18 η0 τγοίδγθησο ἴο {πΠ686 ἀοτηρϑί!ςο8, δη ἃ νγὸ πιιιϑὲ 
πη πΠογϑίαπά ομθϑ οὗ {{|ἸθΔ Βῃ6ρ  ογἀ8. 0 βίαγϑ ἴῃ (ἢ 8 
βῆθθρ- ἴο] ἃ, ἀπά ψἤθη οπα οὐ ἢ]8 ἔδίονν 5 θρῃογαϑ8 

. Κηοοῖκβ δἵ (6 ἀοογ, ορϑῇϑ ἴο ἢϊιη, δηἀ 18, {πογοίογο, 
σΔ]]6ἀ θυρωρὸς. ΕῸΓ ἔπ6Γ6 ἡ γα 4830 [0118 οἵ ἃ ἰγρϑὺ 
51Ζα, ἴῃ Ψηϊοἢ, οΐ ΠΊΘΓΘΙΥ ΟἿΘ ΟΥ ὕψνο, δι! ΠΙΔΗΥ͂ 
Βῃθρμογάβ υϑθὰ ἴο ϑηΐεγ, δηά Π γα πῃ δ { Δη( 5ἰθερ. 
νΠλι ἰ8 ἤθγο 8814 οὐ 1[Π6 θυρωρὸς, ρογ 6", τη τοῖν βοῦνθβ 
1Π6 ΡῬΡαγροβο οἵ ρδγδῦο  οαὶ οὐμαπηθηΐ, (66 (ἢ 6 Ὡοῖα 
οη Μαίι. 18, 8. Ρ. 8556.10Κ6 15,11.) δηά, {ΠΟγϑΐογα, 
ν 6 ᾿ηυϑ[ ποῖ Ὦ6 ἴοο ΠΙσ6 ἢ) δ πηρ {Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙ ΟΏΒ, 
ΠΟΙ Θπανἶτα Ψ]Ο 15 πηθαηῖ Ὀγ (6 ρογίογ- 3) ρογὰ, 
ῆΟ ΟρΘἢ8 (ἢ6 ὅοοῦ; ἔογ {16 ογάβ τούτῳ ὃ θυρωρὸς ---- 
αὐτοῦ ἀκούει, ατὸ ἰηἰοηαρα ἴο ΘΟΧΡΓΘ88 {Π18 Β6η{ΠΠπΠθηΐϊ : 
“Τῇοβα ἰθ8ο  οῖ8 ΨηΟ πᾶν Ὀδθη δρροϊηϊΐεα ὈΥ πΊ6, 
ΔΘ ΓΘΟΟΡη 864 88 {Γ16 ΟΠ658, ὈΥ 1Π086 Μ᾿ ἢΟ ἅΓ6 ἀθϑίγοιβ 
οὗ, δηὰ ἰγῖνα ἴο αἰΐδιη ἀϊνίπθ Κπον]οάρο." Τῆς 
Φωνῆς ἀκούει, 1. 6. οὗδϑῳ λϊῖπι τυἤθη ἢθ σαἰΐα. ἐῆθηι; ϑῖπ 6 6 
οἴδασι τῆς φωνῆς αὐτοῦ, {ΠΥ Κῆηον δ8 νοῖςα. (δδα 
γοΓ. 4.) ΤΠ6 ψογὰ φωνὴ (85 [48 Ὀ66η ψ6}} οὐβογνοά 
Ὀγ Μυ]]ογ οὐ (ἢ}18 ράᾶ58806.) 18, κα ἴῃ Ηθῦ. : 
ιι964 οὗὁἨἁ Δὴγ ϑουηά ψῇἢδίβοσνον, δηά, {Πδγθίοσθ, ψ ἤθη 
ΔΡΡ δα ἰο ἃ 5ϑῃθρῃογὰ ἜΡΟΙΠΡ [}19 ἥοςκ, πηᾶῦ 9], 
ΔΏΥ 50} οΐ86 ργοσθοίϊηρσ ἴγοιῃη {6 πηουί, 1. 6. ἃ 
εὐλὶοσέΐο, οΥ τὴῆ6 βοιιηὰ οὗ ἃ ρρθ. ὅ66 [οῃρ. 4. ς. 11. 
Ρ. 457. (Κιίηα. ) Βγ ἴΠ6 φωνὴ, να ἅΓ6 ποΐ ἴο ὑυπάογ- 
ϑίδηαἋ τοὐγ 8. ΤΟΥ, ἃ5 1 15 οὐβογσνθὰ Ὀγζ ΕΪυϊδιοῦ 
(εἰϊοα "γν [,Δη1Ρ6,) “ Ρεσογα ογδίοηθπὶ ΠΟΙ Π18 ΠΟ 
Ἰη{6ΠΠραηΐ, 5101}18 διιξθηλ δίηι!6 ρα ραιοηθι18 δοςιΓα- 
ι|85 οἱ ἢβίι}}}8 δι σοησἢ 8 οχοϊδηΐυγ οἵ βορίαηίεΓ ἃ 
Ῥδϑβϑίογθυβ." Απά ]οηριι8 Ῥαβῖογ. 1. ἢ. 47. 84 γ98: ὁ 
ἐπειδὴ γοῦν ὀφθέντες καὶ ἐβόησαν τὸ σύνηθες, καὶ ἐσύρισαν, 
τὸ μὲν ἀναστάντα ἐνέμετο, αἱ δὲ αἶγες ἐσκίρτων Φριμασ- 
σόμεναι. Ὑοι (δὶ Βῃαρίογ 8 υ864, 88 να δηὰ ἴτοπὶ 
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ΔΉΟΙΘηΐ Δ ΠΟΥ, δολῖθ ἀοέονηιπαίθ ἀὐογαδ, ϑογνὶηρ ἰο 
Ὄγρο Π6π| [ογψαγή, 845 σίττα, οὐ φίττα." ὅ66 ΤΠ ΘΟΟΓ. 
1α. Η. ν. 09. Ε. 100. 8δηαὰ υδίαιἢ. 80 Επτρ. Ογε!: 
40. ψύττα, οὐ τάδ᾽ οὖν οὐ τάδε νέμη. 

8. καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ᾽ ὄνομα. Ταδὶ ἰΐ 
ν8 ἃ νΘΥῪ δησϊθηΐ οἰιϑίομι [ῸΓ Π81Ώ68 ἴο0 Ὀ6 ρίνθη (σ 
Βῆθ60, ροδίβ, οαΐβ, ἤοῦβεβ, ἅς, [88 Ὀθθὴ ριον ὉΥ 
ΕαθτΙς. οἡ δαχί. Επρ. Ρ. 10. δραη είην οἡ (Δ|{Π1π|. 
Ρ. 494. δηἀ δεα]ηγᾶ8. οὐ δοίη. Ρ. 806. (01) ϊδια 
18 Β:Π|ρΡΪῪ ρυΐ [ὉΓ αὐτοῦ. Αηά ᾿μάἀροΐά 1ἴ οἴη 5(δη 15 
ΤΊ ΘΓΟΙΥῪ [ῸΓ (ἢ 6 ρογβϑοηδὶ ργοηοῦη. δε Αςῖβ 24, 48. 
Μαιι). 9. 1. (Εοβϑθημμ.) 1[Ιη 1ΠΠπ8ἰγδξίοη οὗ {6 αὔῦονθ 
συβίοιῃ, ΝΥ οἰβίθιη οἱέθϑ Αγιβίοίύ. Η. Α. 6, 19. ἐν 
ἐκάστη γὰρ ποίμνῃ κατασκεύαϑουσιν ἡγεμόνα τῶν ἀρῤῥέ- 
νων, ὃς ὅταν ὀνόματι Κληθὴ ὑπὸ τοῦ ποιμένος, προηγεῖται. 
Χοηορῆῇ. ἀ6 ονίδιι8. χαίρουσι τὴν φωνὴν τοῦ δεσπότου 
γνωρίϑουσαι. (Οοτρρυ8. “εὖ ἴῇ ὑπᾶπὶ σοηρτορεῖ 
ΔΡΊΊΟ8, Ὠοπηϊηἃ ποῖϊὰ νοσδῃ85.᾽ Ηδα 430 σοϑίθιβ ἰο [3. 
40, 90. ἀηὰ ἔβιἢ. 8, 14. 

4.. ὅταν ---- ἐκβάλῃ, απά λαυλην μεί ζυν ἐξ πὶ σἤδορ, 
νὶΖ. ἔγοῃῃ (ἢ6 αὐλὴ, οἵ [ο]}. ὅδο {Ππὶ πα [οΓπλβ ἐκβάλ- 
λειν αηα ἐξάγειν, Πᾶνα ποΐ (45 ατοῖϊυ8, ἢ οβθηιι. ἀπά 
Κυϊηοθοὶ 161} ἃ}8.} {{Ἰὸ βᾶ τη 6 .86η86. ᾿Εκβάλλειν 4069 
ποΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ΠΊΡῚῪ υἱοέθησο. 866 δακοῖ. διῖν. 
(γι. δοοῖ. 71. Απά:.8α [Δοβθηη. δηιὲὶ Κιιποοῖ 
οὔϑβοενο, ἰηδι ἰῃ6 Ἡρῦτ. ΓΤ δηὰ Ὁ, διὸ ὈὉῪ 1ῃ6 
ϑορῖ. ϑβοιηθί 685 σαηήοτγρά. ἐξάγειν, αἱ οἴποῦ {{Π|Ί68 
ἐκβάλλειν. Οὐτοί!8 αἶϑοὸ σοπηραγοϑ ἃ 5:Π|1|8Γ ιι56 οὗἁ 
ΓΙΓΤΊ. Βγυ ἐξάγειν, 15 τηδδηΐ ἐξάγειν ἐκ τῆς αὐλῆς ἐπὶ. 
γομὰς. δὸ ΡοΪπχ 1, 2560. (οἰϊο Ὀγ Ὑ δἴ8.) πιθῃτ] 08, 
ΔΙηΟη ΟἴΠΟΓ ραϑίογαὶ! δχργθββίοηβ, ποιμαίνειν ---- ἐπὶ 
νομὰς ἐξάγειν. ἸιΔρα ἴοο οἰΐο8 ἔπ] []ΟΠρῚ 8, 
βραδύτερον τὰ πρόβατα ἐξῆγε. ΤὨϊ8 ἐεαάϊηρ 7ογές, 

« Τιιῖβ σίττα (νν2ῃϊοϊι ϑ6θη8 ἴο Ὀ6 ἢ ομοτϊμοίορ.) 5668 οορῃδίο 
ἢ οὖν λίβα, ΟΥ ἀἰδέ; 8ἃ85 ἰὴ 18. 6, 96. ἃ 7, 18. Ζαςεῆ. 10, 8. | ν}}}} 
᾿ιῖϑ8 (οἵ, 85 Βίβῃορ [ον δ Αγοίθμομ Νενοοπλα γταπάσγ, ἀϊδέ) 
ἔοσ {Ἰιθιῃ, δηι ὑϑῖμογ (ἤθη. (Ογχὶ!, οὐ {8 μαββαρθ, οὔβεσνθϑ ἰῃαζ, 
ἴδ τρδίδρῃοσ 18 ἰϑθη ἴσο {ἶπ ριδοιῖοα οὗ (ἢοϑα ῆο κθὸρ ὑδ68 ; 
νὯ0 ἄγαν {Ποῖ οι οὗ {[Πποῖγ ῖνο8 Ἰηῖο ἴῃ6 6148, δηά Ἰεδὰ (Πεπ Ὀδοὶς 
ἄραι, συρίσμασι, ὉΥ 1118568, ΟΥ̓ ἃ νυ] ἰ5 1}. Ετοιλ ἴἰ6 δδ!θ σοοῖ 
ἸΥ ΡσΟῦαὈἷγ Ὀ6 ἀογίνοὰ οὐυν ἡ. Ἐ 
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δηά (ἴδ οἰδεῦ ραβίογαὶ ἀὐε5, δῦ {πι19 ἐϊ σαν 
του οῃ θα οἡ ΟΥ̓ δίδι. Τοῦ. 1.. 8. (εἰ ὃν [1,3Π|Ρ6.) 
“ Ῥογϑρίσυδβ δὶς [σα [ογ68 οἵ νῖρεδ ρϑβϑῖοσ (Ἰδυβίσα 
Ιεναῖ, ἀυιη ἰογγα σροθηβ τυδοῖ, οὐ π6 Ὀγίηνοα [γΘ 
ἀυςθ5; πιοαϊᾶ δἰρδηΐυγ ρ]Έ θα παγίς, [ρ86 ἰεναί ρτ- 
νι ἀ48 οἱ Ὠαπλιπ ἰδοίαγα ρᾶτοηζιπὶ ἔὔθοΓγα, βυσς!ι.85- 
406 Δρρογίδϊ τηϑίγιθιι5 ἃρη43.᾽" 

, 4. ἔμπροσθεν αὐτών πορεύεται" καὶ τὰ πρόβατα αὐτῶ 
ἀκολουθεῖ, [[ 15 Γοιῃάγκαῦϊα ἰδὲ ἴῃ ἁυάθρα, δηα 
1πἀ66α ἴῃ οἴ Γ ραεγίε οὔ {Π6 Εαδῖ, {πΠ6 βῃθρινογαὰ ἀϊὰ 
Ὠοῖ ἀγλυδ ἢ 8 ΒΏ66Ρ δηά γοέέοιευ {6 π|, ἃ5 ψ τ αι, Ὀυὺ 
»γεςεάεε {1}Ἰοτὴ, -ἀπὰ ἰδαὰ {ἢ 6π|, κΚ ἀορβ, ψΏθσγενοῦ 
α νου α, ΌὈΥ βοῆς ρϑου ᾶγ βοιιη 8 οἵ 18 νοῖσθ, ὉΓ 
ὙΠ 15116. 1)γ, Ηδιηπιοηα ἢ45 ποιοὶ (ἢ 6 8416 σῦδοι- 
νϑίίοη, δηά ἐπι σοηο θα, ““ ον νϑδηὶ οὔ (ἢ15 δὲ 
ἀηα πδᾶρα οὗ ροίηρ ὑείογο, δηὶ Ἰθδάϊπρ δηα οἰ ηρ 
1ῃεὶν βἤφορ εἰζογ {πΠ6πὶ (85 ἰὴ 5. 28, 21. Ῥξ. 80, 1. 
Ρ9. 77, 40. ὍΤπθου Ἰεἀάοει (ΠΥ Ῥθορ]α Κα ἃ ἤοςκ ὈΥ 
1Π6 Ὠδηα οἵ Μοβοθβ δηά Αδγοῃ,᾽,) οἷν βῃθρίγογ8 ΠΟ 
δο αἤίον, δὰ ἀνσο τ16 βδῆθεδθρ. Βιὲ τ6 οἤαπρα δηά 
ἀἰνουδυ οὐ ουϑβίοιηβ 1ῃ αΑἰἤδγοης σου Γ[68 18. ΥΘΓΥ͂ 
81:84]. δομοοίίροη δρροϑβιίοῖν σοιηραγοϑ Ἢ ΔΠ ΠΏ πη8, 
οί. 70, 1. οὐ 8.76, 921. 7 λοι ἰοάάδεί ἐὴν ρεομῖε 
ἐδ α ἤοοεῖ, ΜΜηαὶ ἀοος τῆς ἤοοκ ἀοῦ [( ἔοἰσνα 
ὙΠΘΓΟΝΟΓ {Π|6 Βπορῃογά ἰοθαάς ᾿[. ὅδ0 αἷ8ο ἀϊὰ (ἢ6 
ἴβγδει θα, Ἦν Ποίονοσ Μοβοβ δηὰ ἄδγοῃ ἰϑὰ [6 ΨϑΥ, 
ΠΟΥ ἐοϊονοα. ἡ ΗΪ5 5, ἰπάδει!, 511}} 8 συβίοπι ἴῃ 
ἢ ῬρΙνΡίαθ, ἴ,. 14. Ὁ, 8, 4. ἴἢπι8 ἀφβοῦῖθο5 (Ὧ8 πδηηεγ ἰη Δ ΒΙΟὮ [ἢ 6 
ϑῃορ πον δ δο δ ῖδιὶ ἐπε ἮΝ" ἤυςκ8 ἰὼ Οοτθῖσα. ᾿Αλλ' ὅγαν βούλωνται 
συναθμηῖσαι, κατὰ τοὺς εὐκαίρους τόκονς ἐφιστάμενοι τῇ σάχκιγγι 
συγκαλοῦσι τὰ ξῶα, καὶ πάντα πρὸς τὴν ἰδίαν ἀδιαπτώτως σνντρέχει 
σάλπιγγα. Λοιπὸν, ὅταν τινὲς, προσπλεύσαντες πρὸς τὴν νῆσον, 
αἷγας ἣ βοῦς θεάσωνται νεμομένας ἐρήμους, κᾷπειτα βουληθῶσι 
καταλαβεῖν οὗ προσίεται τὰ Θῶα διὰ τὴν ἀσυνήθειαν, ἀλλὰ φεύγει. 
ὅταν δὲ καὶ συνιδὼν ὁ ποιμὴν τοὺς ἀποβαίνοντας σαλπίσῃ, προτρο- 
πάδην ἅμα φέρεται καὶ συντῥέχει πρὸς τὴν σάλπιγγα" καὶ γὰρ κατὰ 
τὴν ᾿Ιγταλίαν οἱ τὰς ὗς τρέφοντες οὕτω χειράδουσι τὰ κατὰ τὰς 
μομάξδ᾽ οὗ γὰρ ἔπονται κατὰ ποδὰς οἱ συοφορβοὶ τοῖς ϑρέμμαϑιν, 
ὥσπερ ταρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ προηγοῦνται φωνοῦντες τῇ βυκάνῃ 
κατὰ διάστημα, τὰ δὲ θρέμματα κατύπιν ἀκολουθεῖ, καὶ συντρέχει 
πρὸς τὴν φωνήν. - 
“4 Νοῖ Ὀβίηρ ἀνγαΐε, ἰ( ὁδοιτ5, οὗ [ἢ αὐὐότη πορὰ αἰ υὐφά το, Κὰ- 
(Ὠγπιῖυβ οηάεανουτθ ἴο ἀοοουηῖ ἴογ (ἢ οἰἐειμνσίαοο οὗ (ἢ Βπεμπεσ 
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ρα (ἰηἰτοαυσο, ἀουῦ(688, ὉῪ ἰῃ6 Μοοῖβ, δῃά 
ἀογίνοα ἴτοπιθ (1ἢ6 Ατγδῦ8,,) ῆθγθ {86 πιὶρσδίογυ 
Μεγίηο ἤοςκϑ αἰννανβ ἠοέέοιο {π6 βῃορῃογά. ὅ66 δὴ 
δοοουηΐ οὗ (6 δῇῃξθορ- ΑΚ οὗ δραϊη, ἴῃ [Π6 
ΟφηεἸοπη8η᾽8 ΜαραζΖίηθ, ἔοσ Μδᾶυ, 1706. δος. 

Τῆς Φωνὴ τηᾶγ ἱἑποίμαθ ἴἰἸ6 ευὐέδέίο ; ἴον ἰὶ 19 
1564 οὗἩ (Π6 ηοῖα οὗἁ δ᾽γάβ, ψ ΘΠ Υ ψ ΠΙΒΌ Πρ, ΟΣ 
ογονίηρ. 

6. παροιμίαν εἶχεν α. ὁ. 1. Τηδ ψοτὰ παροιμία 18 
ἤογο, δηὰ οἴϊθη οηρὶογοά ὈΥ δι. Φοῆη, ἴῃ [ἢ 6 88Π|6 
8656 88 ἴῃα οἴοῦ ὕνδηρθ ϑί8 086 παραβολὴ. ΤἢΠ8 
ψοΓά8 ἃτ6 ἢοΐ ππίΓΘαυ ΘΓ} Υ οοηΐοιπαάοα Ὀγ τΠ6 ΗεΕΙ. 
θη 88 ; ποιῶ, τη [6 (4551 4] νυ 6 ΓΒ, ἃ ἀἰβι!ησζοη 
158 οὔβογνθα."" Παροιμία ΡτΟρΘΟΙΪΥ βρη ῆθ5 ἃ σου 
ΒΑ Πρ, δι Οἢ 88 8 9366 ἀνῇ οἡ ἐδ γοαάδ, ἴτοπι οἶμος.Ὁ" 
11 ἀδποίαβ δὴ σομέὸ, βαιγαΐὸ, οἱ απὶσπιαξὶοὸ ἀϊοίτηι, 
ὙΠ ΘΙΠΟΓ Βῃογίογ (88 ἰὴ ὦ Ρεῖΐ. 2, 2.2.) οὐ ἸΟΏΡΘΣ, 88 
ἤεγθ. ἴὴ ΦΨοίιη 10, 5, δπὰ 29. λαλεῖν παῤῥησίᾳ, 15 
ορροβϑά ῖο παροιμίαν λέγειν. : 

6. οὐκ ἔγνωσαν, ὅτε. 1. 6. {ΠΟΥ υπάεγϑίοοά {}}86 
ιὐον αν, Ὀὰϊ ποῖ ἴἢ6 αρρἐϊσαέϊοη. ἢι8, [ιΔΠΊρΡ6 
{1018 {παῖ ἔγνωσαν ἀο68 ποὶ ἀεβίρῃδίθ ἱρῃογδηςσθ 
Τεδβρθοίίηρ (6 οὐγοοί, ὑὰϊ ΟἿ ν}1}} Ταραγὰ ἴὸ {6 
ΔΙΓΒυϊηΘηϊδίΊΟη, ΟΥΓ σβεδ᾽οοί. ΤΏΘΥ Ρεγοοῖνθα (σοῦ- 
{ἰπι168 1.4π|ρ6,) πὲ 6. 5ροκθα οἵ ἔλεηι (85 ἴγομη (ῃ8 
προπαραβολὴ, ἴῃ 9, 41. δηά {Π6 δ άγοβ8 ἴη 10, 1. {ΠΟΥ 

δοΐπρ; Ὀεΐοτο, απὰ {πε δῆδερ ΓΟ οννῖηρ;, Ὁν οὨδοσνίπρ (Ππας {δέε6 δῃδθρ 
ΔῈ δσπάοννοα νν» ἢ γεδβοῃ, δηα ἴῃδί {πεῖν ἘΠΕ ρΒεσὰ ρμοέθ Ποίοτγα ἔἤθτῃ, 
856. ΟΠ6 0 β'γβὶ οι8 οὔὐἵ ἴῇῆ6 ΜᾺΥ ἴ0 τηογαὶ τοϊογιπαιίοη, δηὰ 
δίγοηῖΠθηδ5 μγεςαρῖ ὈγΥ ἐχϑιηρὶθ. 80 (οϊμη,εῖ]α 7, 6. (εἰἰεἀ Ὁγ Νο] ἢ 
Μαρίβιεσ αὐΐεπ) μϑοογί3, ἀσοῦ ἀυ γι, δίγεηυυ5, [Δ ΟΣ 5 μα θη (1851 Πγ118, 
ἄϊλοεγ δἴαιια δυάὰχ εβ886 ἠδθεῖ; οἵ 41} μὲ Τιμ68, Ρ6Ὶ 50} {|4| 68 
δῖχφια νεργε8 ἴβδειἰα ναήαῖ: εἵ ποῦ, ιιἴ δἰ θιΐιι8 ριθιιθγίϑ ραβίογε, δβεὰ 
Ρἰεγυτηαυθ, εἴ δηϊεοοάαϊ σγερεπι. 

π᾿ 8ο Ουϊη{ΠΠ|8η Ἰηϑῖ. ΟτΓαῖ. 1,. 5. Ο. 11, Οὐ" οοηῆπε εϑῖ παροιμίας 
οηκ8 ἰϑιι, αιιοα εδ8ὲ 0611 Ὀγενῖον, οἴ ρῈῦ δἱ]ερογδπὶ δοοϊρίίυτ : 

ἤοη Ὠοβίγυ τ ἰηαυΐὶ Οἤι3: Ὀ05 ο}1161}]13. ῬΓοχίτηδθ δχειηρίο υἱγεὲϑ 
ἢαυδὶ δἰ μώο, ργθοὶρυδαιθ 1114, αι ἀυοίτυν οἰἴγα Ὁ] απ ΓῺ 8. 
Ἰαϊοηθῖι ταϊχίυγαπι 6χ γεθ8 ρ6 6 ραγίθυ8. Νδη) παραβολὴ, ηυᾶπὶ 
Οἴοσοσγο οοἰἑαέϊυπεηι νοςδῖ, ἸΟηρΊ5 ΓΕΒ, 4115 σΟΠπΙρδγθηΐγ, Γερεΐοσα 
δβοΪεῖ. 

᾿ 7 1 χοῦ! σΟΥΓεβροηαϑ ἴο οὐγ ὀψε-τοτγά : ἔογ τὴς οοηίγονογίοα 
τυογὰφ ῥγε δηὰ ὑμν δεεῖι οὐσζηδῖο πὶ ἰἢς [μαι υἱὰ. 
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τὶς τ δά" ἰηΐογ,) θυΐ (6 γ ἀἰὰ πού ΠΥ σοιρτα- 
Ποηά ἴῃ Πα 86η86 {ΠῸΥ ψ γ ἀδοϊαγοα ἐῤίευεδ δῃὰ 
γοδογβ. ΚΚυϊηοοὶ {Π1ηΚ8 ΠΟΥ πιυβὲ ὕανα ραογοοὶνοὰ 
{πδῖ {πον ψογο ρἰδησοα δἵ, δηά, {πεγεΐογο, ἢ νου]Ἱὰ 
ΤΟΏΘΟΘΓ οὐκ ἔγνωσαν, “ἴον τὐομἑά οί υπάἀογβίδηα, 
φγοέοπάεά ποῖ ἰο υπάἀογβίδηἀ." Βιιὲ {ἢ18 86θῃ)5 ἴοο 
ΔΙΙΓΓΑΓΥ ἃ τοᾶάθ οὗ ἸηἰογργοίδίίΊοη. ΤὭοΥ αἱά ποῖ, 
1 866 η8, ρεγζεοίίν εοπιμγεδεπά ναὶ ἃ8 88:14. Απά, 
᾿Ἰηἀ666] (45 ΤΙςπηδὴ Οὔβογναβ,) 10 ννὰ8 βοδγοοὶν ροβϑί- 
Ὁ]6 ἔοσ [δηλ ἴο δρργεῆβῃᾷ (ἢ ἔογοθ δῃά τς βθηβ6ε οὗ 
{18 8:π|}}Ππ|46 δηἀ οχαρὶθ. Βυΐ οὖν [ογὰ ορ ογοά 
1 (48 οὔ οἵδ οσσδϑίοηϑ,) ἴογ (ἢ86 ννϑεϑί ῬιΓΡΟΒΘ65, 
ῃδιηοΐυ, {πὶ ἢ πιρῆςϊ γοῦβ6 ἴἢ6 δἰϊθηθ!οη οὗἁ ἢ 18 
ΔΌΔΙΟΓβ, 80 παι [Π6ῚΓ πὴ η48 τηῖρὰϊ Ὀ6 {πΠ6 ΙΏΟΓΟ 
ἀδορὶν ᾿πργοββοα 1} {Ππ40 ψ ]οἢ νὰ8 ἱπου]!οαῖθα Ὁγ. 
1Π6 51: Π}Π || 6. 

7. ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. Οη (Π6 ψ ΠΟ] οὗ 
{Π15 δηὰ {Π6 ἐο]] ον ηρ [55:69 6 ΤΏΔΥ ΤΟΙΉΔΓΚ, {πᾶ 
1 16 Θη τ γον αἰἑορογίοαί, Νον 41 ΔΙ ΘΡΌΓΥ 18 8ιπ|}}}- 
ἰυἀ6; Ὀὰΐ 5: πη} Πτ046 ΤΔΥ Ὀ6 σοηῃϑιἀογοὰ ἴῃ νδγίοιιβ 
Ραγίβ : δηΐ, {πογοίογθ, ἴῃ ομθ ἃηἀ {ἢ6 βᾶπ|6 ΔΙ] ΘρΌΓΥ, 
ὌΠ ΜΩ ἸΏΔΥ Ὀ6 σοηῃδίἀογοα ἴῃ ᾿ΠΔΩΥ Ψᾶγ8. Τἢυ5, 
ΟὨγίβι ο4}18 561 (Π6 ἄοον, ἴῃ6 δλορδογά οἵ {πα 
βοοϊκ, ἀηὰ {Π6 ἄοογ-Κοορογῦ. Ἡρδῃςθο, {Π6Γ6 18 0 πορά 
ἴο ΔΡΡΙΥ βαςἢ οὗὨ {16 ραγίβ ἴο δὴν (Ὠϊηρ᾽ οἶδα; ἴοσ 81] 
ἰθηἀ ἴο ὁη6 ἀηἀ [ῃ6 88:16 ΔρρΡΙ!σαίϊοη ; Ποιρἢ ἴῃ ἃ 
ἀἰβδγθοηΐ ππηδῆηθγ. ὅ0 ἴῃ {Π6 ΔΙ] ΘρογΥ οὔ 6 Πθάνοη Υ 
ἔοοά (Ὁ. 6.) Ομ ιγῖβέ 8 σοῃϑιδγϑὰ ἴῃ ἀιβδγθηῖ ν᾿ γ8. 
(οβθηπ) 4176 γ6 (885 ἘἈοβθῃπι). αἷδο οὔβεγνβ,) (ἢ 6 
ΔΙ ΘΡΌΓΥ 18 Γαραοαίθα, [Π6 ᾿πΠΆΡΈΓΥ Ὀοίηρ γοίδι θα, 
{πουρὴ ἃ {π||6 αἰϊογθά. Βυΐ 1 δββοηΐ ἴο ΤΗϊζπΊδη, 
δηά Κυϊηοοὶ, {πῶ0 10 185 ἢοΐ ἃ γιόγὲ γϑροέϊέϊοη, Ὀὰξ δὴ 
οχρίαπαξίοη, οὐ αρρίϊοσαξίοη οὔ ἴῃ 6. Αἰγθδάν ργοροβθὰ 
εχϑιῃρίθ. Μδηγ σοπηπιοηίαΐογβθ, 88 ϑο θυ 8η6Γ δηά 
Κυϊηοεϊ, ἴακα θύρα τῶν προβάτων, ἴοτ θύρα εἰς τὴν αὐλὴν 
τῶν προβάτων. Βαὶ ἴ γαῖ γ δββθηΐ ἴο ΤΙ η, ΨἢΟ 
ΘΧΡΙ81η5, “παῖ ὈΥῚ ψῇῃϊο [6 5ῆδορ τηυβί ἢᾶνθ 
ἸΏ Γ658 Πα οργαβ8, 1 τον ψουἹὰ ὃ 546. Ῥὸς 
(ϑγ5 Π6,) θύρα, ΠΚ6 ἴ[ἢ6 Ηδθν. ΠΏ, δηὰ {π6 1, αἴϊη 
ῶνοβ, ποῖ ον ἀθποῖθβ δρργοδοὶι, οουδβίοῃ, ορβμροῦ- 
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τυηϊέν, 0}, δος. υΐ 4180 ἢ ψῇῆο Ἱπιραγίβ {Π|6 Π0 ; 
{Π8 ον Τιοτ 5ἰρπῖβοβ {πδὲ {Βα γα 18 πὸ οἵποῦ ΒΥ 
ὙΠ οΠπὶ 88 ναίίοη σϑῇ ὃ6 ἰδ πϑά : βίπεβ ἢ6 15 {Π6 {τ 6 
ΒΠπα ΟἿἱν ρυΐάα ἴο, δΔηὰ δυῖθον οὗὨ 11. ὙΠ6 γϑβθῆν- 
ὈΪΔΠΟΟ Ρ]ΔΙΪΥ σΘη Γ68 ἴῃ [18 Οη6 οαἰγουπηϑίδηςθ, ἢ δὲ 
ἢ ἃ ΤῊ8ΔΠ πιυϑί Οὔβογνο Δηα ρ888 [του ρἢ (Π 6 ἄοογ, ἰῃ 
ὉΓΔῈΣ ἴο 8 τηδκίησ ἃ τορι ΐδῦ δπα πὑπδιϊβρόςίοα 
ΘΏΓΓΔΠΘΟ ἰηῖο ἃ 6ἠεορ-οἰά; 80 Ὧδ τηιιϑεϊ πηάϊ 841} ἃ 
ῬΓΟΡΘΟΓ τορσαγά ἰο Οὐγ δέ, ἴῃ ογάθγ ἴο [15 Βοίηρ᾽ ἃ {Γ6 
Τρασῦῇογ ἰη 16 Ολεωγοῖ, ἀπ πηυδὲ Ῥᾳ88 (45 1Ἢ ψαγο) 
ἐμοῖσ ἡ Ὠϊηι, οὐ ὃψ ἢ5 δυϊῃογιίν, πο ἢ18 Οσθ. [{ 
ἰ8 ὈΥ ἃ 51Π|1}6 ΘΓῪ ὨΘΑΤΙΥῪ ΤΟΒΘΠ Πρ {Π18, (Π4ὲ ( τΙϑὲ 
οἰϑανθῇοσα σ8}14 Ὠιη861} ἐδθ τα. δ6θ Ψοῇη 14, 6. 
ΤΠυ85 [Ἀπῖρα ΟΌΒΘΓνο68: “1η ος σϑΓα 6 νΟΓΒΔΈῸΣ 
(Θϑιϊπηοηΐατι τοι 5 δογρίυγε, υἱ οϑοηάδί, φαοπηιοῦο 
οϑίμη 864] 1πΠ|Γ ΠἀἸΠῚ 1ῃ σοι πλιη] ΟἤΘ πη συ 260, 
αοα Ρϑοσαίτπι) οσοἰαθϑογαΐ, φαοά πη} 8 σγθαϊαγα γθ86- 
ΤΟΙ͂Ο ροίογαΐ, ρογ οδϑάϊθηςδηι (ἢ ΓΙ811 ΓΘβ γί ΠῚ θϑβϑέ. 
Ηος 'υπηΐϊσὰπῃ πιπαδτιηθηΐυπι ΟἰηΠ|8 ἢκόὶ, ΟἹ Π18 βροΐ, 
ΟἿηἢἾἶ8 σΟΠΒο ἰδ !ΟΠ18. Ηφγα δ οἴβίθιη δρροβί(ο! Υ 
οἰΐ68 ἰσηδί. δά Ῥῃηαδάείρῃ. αὐτὸς ὧν θύρα τοῦ πατρὸς, 
δι’ ἧς εἰσέρχονται ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿ἰΙσαὰκ καὶ Ἰακὼβ. 
ἨρογΔ8 8,9. δισθτ 10 υτθθη] ΠΟῸῚ μοίοβί ἱπΈΓΑΓΟ, 
αυὰπγ ἴῃ ρογέαπι 67118, 8 Π66 1Π τορηϊπὶ [οἱ, ἡ 18] 
ΘΓ ποιγδῃ ΗΠ 6}0.5---Ρογία. 118 1261 θϑί," 4} 5015 
οδ80 δ([ἱ ραίγθηι ἀσοθβϑθ8. ὅε8 ρῇῃ. 29, 18.. ὕΠο ἃΓ6 
τηϑδηΐξ ῃγ 1η6 πρόβατα, Δηα νὴ 50 (8]]64, νν}}} (88 
“ΓΙ ηδη οὔβοῦνοϑ,) Ὀ6 υπάοτγϑβίοοα ἴγοτη ννἢδί [Ὁ] ον 5. 
“ΦΓὨ6 σοιηράγίϑοη οὗ (ἢ γιβὲ ἴο ἃ ἀ00} (Ξαγ5 Κι!]η06]), 
ΠΊΔΥ 566) βΒοιηονπαΐὶ ἴοο Ροϊά; θυΐξ 1 πιυϑὲ Ὀ6 
τηθαϑυγε. ΕΥ {Π6 ρσεηΐϊὰ8 οἵ Οτγίθηΐαὶ ἱπηαρετγγ.» 
δΙΠΊ ΑΓ ΟΟΙΏΡΑΓΙΒΟΉ8Β ΔΓ ἐουπηά 1η ΨΦοδῃ 6, 88. 14, 6, 
1δ,1. - ᾿ 

8. πάντες ὅσοι πρὸ ἐμοῦ ἦλθον, κι ε. κι Δ. 7ἢ686 
ΜΟΓά8 ἤν σίνθη πὸ {{{|6 ἐτουδὶθ ἴο (ἢ6 σοημηθηΐα- 
108, 0 ἤδν ὕθθῃ Θβρθοῖ } } Υ ρΡυΖΖίοα ψ10}} πρὸ ἐμοῦ. 
Ἦδηςδ βοῆς ψοι]αὰ σαποοὶ ποῖ : δηά, ᾿ηΠἀ666, [6 Ὺ 

ἪΔΓ ποΐ ἰοαπά 1} τπηγ Μϑ5. δῃὰ Μεγβίοηβ. Ὦγ, 
Οὐδιρθ6}1] Π88 ᾿"θι6 ἃ ἰοηρ' ποίΐθ, ἴῃ ψ οἷ [16 βίγθημ- 
ΟΥΒΙΥ δ((ειηρίβ ἴο ῥγονα (θα. Ε {ΠῚΠΚ υηϑασοθϑβία!]ν)} 

ΡΟΙ,. 1Π. ος 9 0 ἂ " 
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«παν ΄ ([ὸ ἐχέογηαἑ ον άθπος σραϊποέ ται, 15 δὲ ᾿ϑαδέ 
φᾳυᾳὶ ἰο (δι γα» 16, αηἀ ἴῃ (6 ἐπέεγπαΐ οανϊήρπος 
ἴ5 ἀδοίάοα]ν μηγαυομγαὐέε ἴο (Ποῖ. Βιυῖ (ἢδν δῖ 
ἀείξβηβᾳβοὰ ὉΥ {πΠ6 τπηοϑῖ )υαϊςοϊουβ οὗ οὖσ σγϑοθῃΐ 
ΟΥΟΙς8 : δὰ Τιϊίηδη {γαΐϊν οὔϑογνοβ, (δὶ {ΠΕΥ ὃγς 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ γοαυϊγοαὰ Ὀγ {Π6 ςσοπίαχι, δπα ἐμαὶ πον 
δΘΘΙῺ ἴο βῇονν τοὐο ἃ ἴἤοβθ ψῇοιῃ ΟΌζγ Τωτγὰ οβ}}9 
(6 ν68 δηα τοῦθοῖβ. 45 ἴο {Π6ὶγ οἰ ϊδϑίου ἰΏ βοὴ 6 
Μϑϑ 5. δηά νοϑγβίοῃϑ, 1 ὍΔΥ 6 ΘΔ δοσουηίοα ἴος 
ἕγοιτι {Π6 τη ]βία Κοη Ἰηςογργοίδοῃ οἵ ἢ 6 Ννογάβ Ὦγ [6 
δηςίοηΐ ςομηπιοηϊδίογθ, δοῆθ οὗ νοι ἰραγθ ]Ἰ6βὲ 
Μοκοβ δἀπά {6 Ῥγορ εῖβ τοῖσί 6 σομηρτγοϊ θη άρὰ ς 
Θϑρθοῖα! ν ἃ8 ἴἢ6 Μαῃιο δθδηβ διίϊοθιηρίοἀ τὸ ρῥγονθ 
{π4ἰ Νίοβεβ δὰ {6 Ῥγορῇῃθῖίϑ ψεσθ ποῖ βαηΐ; δῃά, 
{πογοίογο, ἰο συάγὰ (61 ὨΟΠΟΙΣΓ, {Π6γ οἰηἰρἀὰ (ἤδη). 
Τακίηρ, πονανογ, ἴῃ6 ννογβ (88 6 1080} } πι8Υ,) ἴος 
ξοηυΐηθ, {Π6γ6 18 πο ἢ) αἰ σα ἰηνοϊνοα ἴῃ {ἰοὲς 
Ἰηἰογργοίδίιοη. Μϑηγ δῃοίθηϊ σομημῃρηϊδίοιβ, 88 
ΟὨμτγβοβίοπι, ΤΙιθοάογ, Μορβ.. δηὰ Ογσὶ!, δηά οὗ ἐῆς 
τοοάογη οὔθϑ, (τοί, Ηδιημηοηα, Ηρυϊηδη, Μογυβ, 
ἘοκΚογδηη, Μαἰίἀοηδί!, δηα οἴθαγα,) δυρροβθ {δα 
οιἷιγ [(οτὰ [85 γοίθγοηςο ἴο τἰοϑθ νν ἢο δε, θεΐογα 1γ15 
ἐϊΠ16, ἀγγοραίιοα ἴο [Πφηγβ6ῖν65 {Π6 οὔϊος οὗ Μαεββίδῃ : 
ἘΠπου ἢ δοῦλο νου] ά ἴαἶζα (ἢ πρὸ ῃ (6 56η86 οὗ υἱοθ, 
ἐησίοαά οὐ. Βαυῖ, 45 1,δἴηρθ δηἋ Ἴδην οὐ 6 Γβ οὔβοσγνθ, 
1 σληηοῖ 6 ρμγουθὰ ἰῃδϊ ἰἤθτθ ψοῖα δὴν Ῥβευάο 
ΟΠ ῖβί8 δοίοσγο (ἢ (6 οὗ «68ι.8.} Α5 ἰο Τποιιάδϑ 
δα 0445 οὗ (ὐ4}1|66,10 ἀο68 ποῖ ἄρρεᾶγ τῃδι ΠΥ 
ΘΟΣ 8811 )6 4 δυοΐ, ΠΔΠ168 : 8η4, ΔΙ Που ἢ ψα τᾶν 
ροπ)δείαγε [αἰ Ὠοβίιῃουβ 1Π16 δαπιδγίίδη 414 8ο, (3866. ὁ 
Ταῦὴρα οἡ (ἡ. 4.) γοῖ {πὶ νουὰ ποῖ 35} 50 
βοηθοὶ δὴ ΟΧργθβϑίοη 8ἃ8 πάντες ὅσοι. [,ΔΙΏρ6 
ἜΧΡ᾿ ΑΙ 8: “ 4}} ψῃο πᾶν βουρῇϊ ἴο ορθὴ δὴν οἱβορ 
ἴοοῦ ἐτορρέ (πρὸλ ἴῃα Ιοτα." ΔΑπηὰ ἴῃ πραγ ἐπ6 
δΔΙΏ6 ΙὩΔΏΠΕΓ ἢ 6 ρ,58866 15 ἸΙηἰογργείθα Ὁγ Εἰβηογ. 
Βιυϊΐ {Π18 9686 οὗἩ ἴῃ ργδροϑί[οι 18 ἰοΐα ΠΥ πηδαιο- 

ἃ Νοίν Πϑιαησληρ (ἢ 15, Βεμοεῖίρεη 5. ΓΕ ΠΠΟΈΔΙΥ τη ηἰαἰηϑ. {πῶξ 
ἵν πηυβί σιἱδαυὰ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μον, πὰ υπήετοϊ με (αίες 
ΕΟ τιδις, ἰἤοΞ 6 τυ ῆο ΟΔ]}|6ι] [Παπςοῖνθο {Π|ὸ Μ  ϑϑίδῃ, 85 ὁ ι|48 οὗ ααδ᾽ δε, 
4ηδ, θείοτε δῖ, 1 Ππουή48. ὁ 8180 Γεΐεγϑ τὸ Αοῖϑ δ, 86 ἃ 37. δηὰ ἴοὸ 
(πὸ ποίε5 οὗ ἀγοίίυ8, ΗἩβδιηπηοης, δῃὰ οἰπεῖθ. 

4 
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γερὰ. ΤΗεηδη υπιἰοτϑίδ ἐδ ([πΠ6 ψογ 86. ὑϑίουτηρ' 
το (869 ΑΠΌ ΟΝτΙϑί8 δηά ἔαἰ86 Τοδο οΓΒ ῆο βῃουϊα 
οοπα οὔέον τ τἰπη6 οὗ Ψ68ι15; δηά ἢ6 468 ἦλθαν ἴῃ 
1π6 86η86 οὗ (ἢ6 ριδϑεηῖ, Πᾶγ, ἃ150 οὗ (Π6 ρϑβὶ δῃά 
ἔαΐαγα, δηά οὐκ ἤκουσαν, ἴἸῇ ἰῃδὶ οὗ (Π6 παίυτο. Βιιΐξ 
18 τιοὰς οἵ ΘΧρ᾿ σϑίοη 18 ἘχοθθἸΡῚῪ ἢαγβῇ, δπ 18 
ἱησοηϑιϑίοηϊς ψΊ ἢ (ἢ6 τυ 68 οὐ)υβὲ ἱπιογργείαιοῦ, ϑαοἷι 
88 1Ε δάἀπηἰ6ἀ, νου] ςαϑι ποογίδι ΠΥ νοῦ ἰπἰγργαίδ- 
κίοη ἴῃ ρεηθγαὶ. Βϑϑι 68, 889 Βεηροεὶ τρῃν οὔϑαῦνθϑ, 
16 εἰσὶ βϑυν8 (δὶ [86 ἦλθον τηβὶ Ὀ6 ἰΚοη ἀδ ἕεηι- 
»οῦ ργεαΐέονγο ργοχίνιου ἴὕηάες {Π6 ργοβεδί οἰγουπι- 
ΔίΆΒε09, Ψα: βανο, 1 σοῃοεῖνο, Οἱ] ἃ οποίος οὗ ἀἰ8[- 
ΟΌἨ 168: θυ. 1 ἀπ ᾿πο 66 το ἐμιηκ (π8ὲ [ῃ6 τοοϊποᾶ 
δορίεα Ὀγν Βεηρεῖ, Βοβϑημ. σα ρθε}}, δηεὶ Κυληοαὶ, 
Ἰηνοῖνθϑ {Π6 ᾿ἰδδϑῖ μογρ  οχιγ. 
ΤΠ ΘΧργοβϑίοη 153 πηθδηΐ οἵ ζαἶπο ἐραοΐθηϑ, Ὦο, αἵ 

γεῦ. 1, ἀγὸ σδ δα ἐλίευεα ἀπά οδὗεγε. Ἦλθον 15 ἴο 
ΡῈ ἰβκοῃ ἴωσ ἴπΠ6 {ἰπι6 χεσθηέϊν ρμαδέ, δῃὰ μρ ἐο ἐΐδ 
»γεδοηί, ὨδιΉ νῪ ἐἢ6 {1π|6 οὗ (ῃΓΙδῖ ς ἀπα πάντες 15. ἰὸ 
06 υπάετοίοοα μορμίαγίΐεν, ἰ. 6. ομῖπεδ ὕεγθ. “ἢΘ 
ἐχργθβϑίοῃ “" {Π16Υ 68 δηἀ γοῦ 6 8, 15 α͵80 ἴο Ὀ6 18 ΚΘ 
Ῥορωέαγιέον ἴον αυαγϊοΐοιδ, γαραρσίοιδ το, δου 5᾽ηρ' 
Ἐχοῖγ δι μογὙ ἴο {6 ἐηλυγΥ οὗἁὨ {Π6 ρθορὶ8." ΕῸγ, 
δἰϊδουσῃ Τπίδη οδ͵θοῖβ {παί οὖν 1] οσὰ ψου]ὰ 
ϑΟΔΓΟΘΙΥ ΔΡΡΙΥ 806}} ΔρροἰἸδεοηβ το {Π6 εν 8 )06- 
ἴοτφ 8π6 Μαβίογϑ, γεῖ ψ6 δ  οὔβογνθ, [ῃδΐ, οὐ οἴ"6. 
οσσεαϑβίοῃβ, Ογῖϑὲ 868 δή} βίγοηρ ἰαηρυᾶρσθ οὗ 
16 δοῦέῦθ9 δηὰ Ῥθδγίβθοθ, ἕο. 1 σδηποί σοῃοϊι 6 
1818. ποία θοϊίογ (Βὰη ἰῇ (6 ψογήβ οἵ (δηιρθε}!}: 
“Ἰ]ροὴ δα ψθοΐθ, οὖσ Τογά, σῆθη ᾿6 σΟΙΊρΑΓΘΒ 
δ! π|86} Ὁ (0 ἃ βῃαρῆθδσά, βρθᾶκβὶπ (88 ομανδοίθν οὔ {6 
: ἢ ἴῃ (Π||65 Πρ, ἴοο, {Π6 Ἔχ Ῥγθββί ἢ 566 |8 ἴὸ ἴδγνα θεθὴ νἱοννεα ὈΥ̓ 

[85, ἢο, ἰὴ ἔα (ἱγὰ Βοοῖϊς οὗὨ 64 Απηδὶς, πα9 ἴπε οϊονίηρ; 
δχῳιίθιῖο ρόδο, ἰῃ ὙΒ οἢ πὸ σεγίδίαἷγ πδα ἰῃ νῖονν ἴἢ6 νϑεβθ ΠΟΥ͂ 
πίον οὐἷν οοπϑὶἀογαϊίοη. ᾿Αλλ’ οὐκ ἄντικρυς τυραννὶς, ἴδιᾳ τὰ κοινὰ 
τῶν κρατούντων λογιξομένων, καὶ εἷς οἰκείας ἀπολαύσεις χρωμένων 
αὐτοῖς" καὶ τούτων ἐνίας οὖκ εὐαγεῖς, καὶ δορουμένων οἷς βούλονται 
τὰ δημόσια, καὶ οὐ ποιμένων τρόπον τοῖς ὑκηκόοις προσφερομένων, 
κειρόντων τὸ περιττὰν νῆε τριχὰξς, καὶ πεφεισμένωε ἐμφορουμένων τοῦ 
γαλακτὸς, ἀλλὰ δίκην ληστῶν αὑτὰ καταθυόντων τὰ πρόβατα, καὶ 
τῶν σαρκῶν ἐμφορουμένων, ἥ καὶ αὑτοῖς ἐκμυδόντων τῶν αὑτῶν 
μνολοῦε.. 

Φοῷφ 
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στοδῖ ῥτγορἢοῖ, οΟΥ ἴθβδοῦοσ οἵ (οὐ Β ρϑόρὶβ ; ψἤῆθῃ ἢΘ 
σΟΙΠΊΡΆΓΘ8 ᾿Ππη5 6] ἢ ἴο [Π6 ἄοογ" οὗ 1ῃ6 5ῃη66ρ-[ο]ἀ,. ΒΘ 
59]ρη1ῆ65 (Πα. [0 185 ὈΥ ΠΊπὶ, (ῃ81 18, ὈΥ 5ηδγιηρ ἴῃ 5 
σῖδοθ, 8η64 ρατγίακιπρ οὐἁὨ ἢϊ8 ϑριγιῖ, {πὶ ([ῃ6 υπᾶονῦ 
8Π6ρ ,ογὰβ δηὰ ἰθδοΐθγϑ τηϊϑί Ὁ δάπρτοα Ἰηΐο ἢ18 
7οἰά, τπδι 18, Ιηἴο ἢϊ5 ουγοῖ οὐ Κίηραοπι, δῃηά μᾶγ- 
(ἰεἰραΐα [ἢ 41} {Π6 βρίγιῖιαὶ Ὁ βδίηρβ οὶ οηρίηρ ἴο 115 
τὰ 06 Γ8. [ἡ {Π18 νιον [ἢ 6 ΟΓα8 4γ ἀϊγθοῖθα σ ΘΗῪ 
δραϊηϑί {Π6 ϑδογθθ8 δηἀ ῇδγιβθθβ, σοηϑβιἀθγοα 89 
το οἤογβ, ν ἤο86 ἀοςῖση6 ψν88 δγ ἴσοι Ὀγοδίῃιηρ [ἢ 6 
838Π1Ί6 ΒρΡΙΓ ψἢ ἢ15, Δηἃ ψῇοβα σἢϊο ορ]οςΐ νν88 ποῖ, 
κὸ {πὲ οἵ [6 σοοά δῆορῃογά, ἴο Τϑοὰ δῃὰ ργοέεθοξ 
{86 ἤοςκ, θυϊ, ᾿ς τῃδι οὗ 6 τοῦδ ογ, οἵ οὔ {16 νοι 
[ο ἀδενομν (Πθ. 1 53}14}} ΟἹΚῪ δάά, θοίογε ἱ σοῃοϊιθ 
(Π18 ποίῖθ, {παΐ Ἐπ6 1ηζογργοίδιοη ἤοσγα ρίνθῃ, 808 
ἴΠ6 ψογάβ8. τΠδὲ ἰο] ονν, ἃ8. νν6]}]} ἃ5 {Π|ο86 τὲ ργθοθάβ. 
Ἴ.8, 7. “1 «δῇ 6 ἄοοσ. 8. ΑΙ] νψῇῆο βθηΐογ 1ἴἢ 
δΔΟΓΠΟΙ ΠηΔΏΠΟΘΙ, δ᾽6 [ἢϊονο9 δπηπα σγοῦῦογβ. 9. ΑἹὶ 
ΨΠ0Ὸ δηίθγ ὈΥ Π16 85Π4]} 6 348." Ηον σομηποη νγ88 
(ἢ195 τηρί πο ψιἢ οὖγ Ἰιογά, ἴο οηΐοτσθ ἢ15 β86η11]- 
τηθῆης8 ὃ. δἰ γπιαίίοηβ δηα πορϑί!οηβ (ἢ 5 σοπηθδοίοά ! 
(δρῦ6}1}.) Ἰ)οάάτ!ἀρα νϑῦν ψγ6}} γθῆθγβ 1 {Π08 : 
“μαυς ποὲ ἠεοαγαὰ ἐἤεδηι, 80 ἃ5 ἴο γα] 18} δηὰ σορασὰ 
{Π6ῖγ ἀοοίτγιηθ." ΒΥ 1Ἃ1ΠπΠ6 5λεερ, Ἀοββῃπι. ΓΙΡΏΕΥ 
πη ἀοιβϑίδηα8 ἴῃ6 για οἰ {ΖΘ η8 οὔ {16 Ὠινίηα Κιησάομῃ, 
ΡῬδιβοη8 ΨΠΠΠηρσ ἰο θ6 ἰΔυρῇϊ, ἀηἃ Ψῆο0 δὰ ἰονϑῖβ οὗ 
6 ἰγυτἢ. : | 

9. Μοάεδχῃ σοϊηπηρηΐδίογϑ ἅτ ηοΐ αυἱΐα ἀρτοθὰ 1ῖῸ 
σψῇοιῃ [ἋΠ686 ψογάβ ἀγὸ ἴο 06 τοίοισθ. ϑοῖῃθ, 88 
ΜΈΏΠΠ|ΟΓ, τη 18 ἰδαγπρὰ 1)ιϑϑοσίδιίϊοη οὐ ΦΖοθη΄ 10, 1. 
8664. δηά Κυϊηοεὶ, πιαϊηἰδίη [Πδὲ [ΠΥ γοϊδίθ ἰο {Π8 
διι]εςΐ οὗὨ εἰ,6 ργθοθαϊηρ νϑῦβθ, ΠϑτΏΘΙΥ βῃθρῃογάβις 
5[η 66 (88. {6 }} «6808, ἴῃ (18 ψῇο]α Ῥάαββᾶρθ, μδὰ 
τοίδγθηςθ, ποῖ ἴο {6 ρβορίβ, θυὰϊ ἰο 1[Π6 ῬΠΑΓΙΒΘ6Β  ; 
Δη4 {πὰ 500] 6οΐ οἵ νεγ. 10, 18. “αἶδο ἐοαοίογ 5. δϑίουσ 
(Ορυβςο. 8, 148.) δῃά [ΙΔηρα ἃγὰ οὗ ορίηϊοῃ {πὲ 
6856 Ψψογάβ γοϊδίθ᾽ ἰο {6 βῇθερ οηΐῳ ; ϑίποβ (88 ἰδ6 
ἔουπηθΓ οὔϑογνθβ,) [Π6Γ6 15 ποῖ, ἴῃ ἴ1ῃὴ6 ψνδοϊο ρα γϑῦϊο, 
ΔΗΥ͂ τπηρητοη τηδας οὗ ΠΙγοα 53ῃθρῃοσγήάβ. Οἰἤαδγβ, ἃ8 
Ι,. Βγτυρ. οάάτάρε, βοβοηιῃ. δηά Τιτ84ῃ, ΙΏΟΓΟ 
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ΤΊΘΉΕΥ, υπάἀογβίδπα {πὸ τογάϑ δοιἢ οὐ β! ρ ογάβ δηὰ 
5ῇ,66ρ, Ὀο(ἢ τυ] γ8 Δηα Ρθορίο. ἢόοβθηπι. ἔπ5 ἜΧρ δ! 8: 
“1 δῃ ἢδ6 Ψ)0 δῇογάβ {πὸ δόοθββ, δη4 {Π6Ὸ ρόνψοι οὐ 
δηίογίηρ ᾿ηἴο ἴμ6 ΠὨινίηα Κιηράομ. Βγυ τὴν ἀοοίγῃα 
δίομθ, σΔἢ ΔῺΥ Οὴδ ὈδοοπΊα ἃ οἰτίΖοη οὗ (6. ἀἸ νη 6 
ΡΟΪΠΥ, ογ ἃ Ἰερττἰτηδῖα θοῇ ογ." Σωθήσεται 15 Ἰηΐοῖ- 
Ργείθα Ὀν Τιϊπηδῃ, “1 ογάθῦ ἰο Ὀ6 βανοά." Βι01 
ψΟυ] ἃ ΓΟΉΔΟΓ 11, ““Ψ1} Ὀ6 ρ]αςθα :η ἃ βίδίβ οὐ β84]νδ- 
{|0η." 866 {Π6 ποΐϑ οη Μϑί.". 1,21. Τιϊιδη νν 6 ]} 
οὔβογνθβ, {πὶ δὶ ἢ85 θ6θη 81 8411 »γΌΡΤΥ,Θ, 5 ΠΟΝ 
ΘΟΧΡΙΘΒ86α, ἤριγαινοῖγ, ὈῪῚ καὶ εἰσελεύσεται καὶ 
ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει : ἃ ἩΘΌτγον ΤοΓπμΪα, 6 χ- 
Ργεϑϑίηρ' υπαἰβίαγρθα ργορΓα88 ἴῃ αἰβραί ἢ ϊηρ' Δηγ ὑυ- 
81.688, 8:160688, ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ, ἕο. Βρ. βαΐοβ δχρίδι 8, 
“ ἠαϊΐ δὲ ρμγεβογυδά; 1. 6. ἴγοιῃη ἤᾶγη), δηή 6 588 ἴῃ 
811} Π15. γᾶυ8, ἃ8 βῆ 6 θρ νν6}] [ἀκθη σᾶγα οἵ ἅΓδ ἰὴ ροίηρβ 
οὐ, ἴῃ δοάϊηρ, δηά γοϊαγηίηρ." δ66. Ναῃηι. 927, 17. 
ῷ (Ἤτγοη. 1, 10. 1 ϑαη. 209, 6. 2 δα. 8, 25. Ὠριϊ. 
427, 6. Ῥ5. 121, 8. Αοἰβ 1, 21. ᾿'ΓὮΙΒ ραϑίογαὶ ἰτηδρθ, 
ΤΡ 6 ΠΠυϑίγαῖα8. ἔτοπι {Π6 Το] ον ηρ Ὀοαα 1] ρ48- 
8856 οὗ ΝΙΡΡῚ, αφογρ. 8, 822, οἡ 16 ρυζἰηρ ογὰ 
1Π6 Βῆ66Ρ ἰο ραϑϑίυσγε : Αἴ νϑῦοὸ Ζδθρῃνσγίβ οἰπὶ ᾿φῖὰ 
νοσδη δι18 εοβί88 ἰπ 881 {π8 αἰΓΙΠΊ] 6 ρΊΘρΡΘΙΩ δίαᾳθ ἴῃ 
Ῥᾶβουᾶ πηϊῖ68, [μἸΟΠῸΓῚ ὈΓΙΠΠΟ οὐπΠΊ 81:66 γα ἔγιρι δ 
Τιιγὰ σΔΓρδη 8, Δηα 884. Οἡ [Π611 σοϊῃϊηρ ἴῃ δρδίῃ : 
Τυτ ἴθι 68 ἀἄγο ΓΌΓΒΙΒ Δ6 1188 οἵ ρΆβοογα ΓΌΓΒΌΒ. 
50118 84 οσοδβαηι οὐ {Π1ρΡ1 418 δῦσα νοβροῦ Τοπηροτζαῖ, 
εἱ βα] 8 γοΐδοι δ σοβοϊάδ ἰη8. 
ΤῊ ῬΓΟΒΡΘΙΟΙ8 80 Ο688 τη8ῖ, Πού νοῦ, θ6 σοῃ- 

πηρά ἰο [Π]ηρ5 σριγιέμαί, ἀπ τ[Π6 θυ βίη 658 οὐ ϑαΐνα- 
ἐΐοη. Ὦ6 [ὉΠ] ον ογα 8 νομὴν εὑρήσει, βυρρόδί {Π6 
σαμ86 οὗ (18 [6]1οἱἴγ. παπλαν, ἀρυπάδηϊ πα Ἰπηθηΐ. 
ΤῊ]8, ἴῃ τῆ6 Δρρ]!οαϊίοη, ἀδηοίο8 δὴ δχυρογδῆςθ οἵ 
ΒΡ ΓΙΓ8] Ὀ] βϑηρθ. οὐἀ8 β:ρῃι της 70οἀ τα, Ἰῃ 8}} 
Ἰαῆρσυδροβ, ποῖ ὑπ ΓΘ ηΕν ΔΡΡ]166, Πρυγαῦνοϊν, ἴο 
ψ δι Ἰην!]ρογαίθϑ {Π6 πιΐπα, Δη ἃ ̓ τηρᾶγίβ τηθηΐ8] 538.15- 
λοϊίοη δηα ἀ 6] σῶς. δὸ βρώμα πὰ βρώσις, ἴῃ Ζοῆἢ. 4, 
84. Δη6 6, 27. ἼΤῇ6 ραβϑβϑᾶρ 18 ἴῃ 8 ραγδαρῃγαβοά ὈῪ 
Ττδη. “ Ενοιυ οὔθ Ψ|]) πὶ σῇ πη ψν δῖθνογ 
ἢ Παδ ῃορὰ οἵ, ἰο θη] Πρἢξθη, ριυγιῖν, σον π), ΘΧἢ1]ά- 
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Γδῖθ, ἔγδηαα!}[Ζα, δηά, ἴπ 4}} γεβρϑοίβ, ργοῃγοίθ Ἦϊβ 
ὨαρΡί 688." | 
᾿ 10, ὃ κλέπτης, 6. Βγ (86 ἐλέοῦ, την σοσμπιοηΐα- 
ἴοῖβϑ υπηάἀοιτϑίδηα (6 Ἀβοιιάο- (Ὠγίβί. Οἰδοῦς, μον ς 
ΘΥΟΓ, ΝΠ} ΠΊΟΓΘ ῬΓΟ ΔΌΣ Υ͂, ᾿ῃϊουργαί Ὁ οὗ {Ππ| δ ἰ88 
ἰφαοῦοῖῦς, {π6 Ρῃατγίβθοϑ, ὅζο. ἢ οΒ6 8016 6ηἀ 1ἢ ἰηβδίγθο- 
ἰοη, 'να8 ἴο ρτδε γ᾽ [Ποῖγ ἀναγίοθ, δι: 11|0η, Δηἀ 56ῃ- 
8 Πγ. ΤῈ βθπΐθησθ ΤΩΏΔΥ ὃ 1τῆυ8 ρδΓΑρ Γαβαά. 
ἜΒῸΓ ΨΏσγεαδϑ {Π6Ὶ|Γ ῬΌΓΡΟΒΘ 15 Ὀυϊ ἴο ἀθϑίΓΟΥ, πη 
15 ἴο ϑᾶνθ δῃὰ 0]685." Θύειν ἢδτα βιρῃ!ῆθ5 τὸ διέοσλον, 
ἃ8 ἱη Μεαίιϊ. 2, 4. 6 Γ6 866 [Π6 ηοΐ6. [1,ΔρΡ6 ἤεγα 
αἰΐε5 8ῃὴ οἰοραηΐ δροίορι γεϊαίθά Ὁγ Μαδχ. Ἶγσ, ὅϑσγῃηι. 
9. Ποιμὴν ἀνὴρ καὶ μάγειρος ἐβάδιϑον ἄμφω κοινὴν ὁδόν" 
ἰδόντες δὲ ἐκ ποίμνης ἄρνα εὐτραφῆ πλανώμενον, ἀπολειῷ- 
θέντα τῶν συννόμων, ὥσαντο ἐπ᾽ αὐτὸν ἄμφω (ἦν ἄρα τότε 

φωνα: καὶ τὰ θηρία τοῖς ἀνθρώποις) ἐρωτᾷ ὁ ἀμνὺς, τίς 
εὖν ἑκάτερος ἐθέλει αὐτὸν μεταχειρίσασθαι καὶ ἄγειν' ὡς 
δὲ ἐπύθετο τ᾽ ἀληθῆ αὐτὰ καὶ τὴν ἀμφοῖν τέχνην, φέρων 
ἑαυτὸν ἐπιτρέπει τῷ ποιμένι, λέγων πρὸς τὸν μάγειρον, σὺ 
μὲν γὰρ δήμιὸς τις εἶ καὶ μιαιφόνος τῶν ἀρνῶν ποίμνης" 
τούτῳ δὲ ἐξαρκέσειεν καλῶς τὰ ἡμέτερα ἔθη. ὅ6ε τδ6 
Ὡοῖδ οἢ Αςί(8 20, 20. Ετοπι 1Π6 11{{| νγβα οὖσ Τοτὰ 
Ῥᾶ8868 ἴ0 8 ΠΟΙ ΘΓ ᾿πΠὰρ6 : δηά, 485 ἢ δα Ὀεΐογθ οοπὶ- 
ΡῬαγρά μἰπηβοὶ ἢ ἰο ἐλθ ἄορ οὐ ἐὴδθ δἤδθθρ, δο Ὥονν ἣς 
0818 Ὠἰπ]56}} ἐδ σοοά σἠορἠεγά. ἴῃ ἵνα δωὴν ἔ 
καὶ περισσὸν ἔχωσιν, ἴῃ 6Γ6 566 118 ἴΟ 6 ἃ ϑοτί οὗ ἥξει: 
ἀϊαἀ19. ὅδ66 δοῦϊ!, [,δχ. 

Ὦς Πίδθα [48 γρηογ γθοορηιβοὰ 1η 1 4ῃ δάνογθ δὶ 
86Π86. Περισσὸν οδηηοίῖ (88 80Π|0 ΒΊΡΡΟΒΕ) ὃδ6 ἃ 
ποι ἀδηοῦηρ δριηάδῃοσ ; βίης, ἴῃ τῃδί ΟΔ56, ἱΐ 
νου ὰ τγτραυϊγα (π6 δγίίοεἰῖθ.Ό Οτοί 8 γγ6}} οΟΌΒΟΓνΘΒ, 
(Πα Βῆ66ρ, ἴῃ ογάδσ ἴο {ῃσῖνθ, πὲ ποῖ ΟΠΪΥῪ ἢδνο 
ὙΠάϊ ἰ8 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ 0 5ιιϑἰδίη δ, Ὀὰϊ ἂἃπ Θχυῦοθγαπσα 
οἵ ραβίυγο, δηά νδγίοῖυ οὗ μογθαρα.» β 

ἘΠᾺ οἰγουπιδίδηοα ἐχαυ δι [οἷν τἰουοπεὰ οὐ ἴῃ Γιυοτεῖ, ὁ, 817. (οἰ οὰ 
Ὁγ [,Διωρθ) Ναπὶ βξρε ἴῃ Ως] ἰοηάθηῖθθ ραθυϊα ]ἴα δηΐρεγα Γερ- 
ἰδηΐϊ ρμεοιάεθ, αυὸ φυδπιαιςα νοσδηΐθβ [ἡνί[δηϊ ΠοΡΌεθ, σϑηνηδηῖεβ 
ΤΌΤ σεσδηῖὶ, Εἰ δδίίδι! ασὴὶ ἀμ ηϊ Ὀϊαπάδαιε ουτγυβοδηῖ. ΑὩΔ1ΕΙ, 458. 
Ἡϊΐης ἔξδϑαβ. ρεοι δα μίηριυθο μεγ ὑμδθια Ια Οογρογα ἀεμοπιιηΐῖ, εἴ 
ςδηάδθῃϑ ἰβοΐθυβ πυτον υδεγίθιι5 τηαιαὶ αἸϑ(ΘὨ118, ΠΟ ὩΟνᾺ ῥγοῖς8 
Ατίυθυς ᾿ἸΒγιἷβ, ἴθ θσα5 ᾿δϑοῖνα Ρὸγ δεγῦδϑ [παὶϊϊ, Ἰδοῖς τόσο π|6 8" 
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Ὁ λ1. Τὴ {Π18 νογβα ΟΠ γῖϑε σοπῆγιηβ (π6 ἐρατἢ )αδξ 
Ῥεοροιιηήεοά, δηά 6ἰιο! ἀαἴ68 [Π6 ΘΔ ]6πὶ οὗ δλορλογά. 
ἴς τὸ ῥσοροῦ, ἤόονανοσ, ἴο σπαυγα ναί βογὶ οἴ ροσ- 
ϑΘηΔρΘ οὐὐ 1 ογά τηοδηΐ, τ βθη ἢ6 ο4}}6α Ὠ᾿Π1561 {Π6. 
Βοοὰ 5ῃερῃδοτᾶ. Μδηυ Ἴοτηπιοηϊδίογθ, Ὀοίῃ δηοίθης 
ἀηΐ πιοάδγηῃ, 85 Ἐς γηυθ, ατοιία8, Ἐοβδηϊη., δηὰἃ 
Καυϊποοὶ, τορατὰ 1 ἃ8 ἃ βοριίαν' ΘΧρσθϑϑίοῃ ἀογινοα 
ἔγομῃ σομηπηοη 16, βἰρηϊνίηρ ἀοοίον οὐ ἐθαολοῦ, δῃὰ 
αἶϑο ον δῃὰ Κὶηρ, παν “εδοαῆ. ἘὴοῚ ποιμαίνειν 
ἀδηοίο8 φεπογαίέψ, Ὁ. ἃ τηϑίδρῃοι, ἰο οοηϑμίξ 70 απ 
9505 τοϑέξαγο, δῃ ἃ 18 6404 }}γ 8ι{40]6 θο(ἢ ἰο ραϑίογαϊ 
δΔη Ρο] ἰςὰ] σονογημηθηῖ. ΤΠ πιοβῖ δηςσίθηῦ τοῖς 
ὙΠ|ΠΕΓ8 (8485 ΗοπΊ6 7) ο4}}] Κίηρβ ποιμένες λαών; δηὰ 
{Π6ν το, ἴῃ 1πη6 ΟἸα Ταεβίδιηθηϊ, ποῦ υηΐγοαυθηι 
ἐδ δἠερλογασ. (80 0εγ. ΦΦ, 22, 28, 1. β6εαᾳ. ΕΖ. 
84.232.) Βυΐξ βοπιῈ σοπιπιοπίδίοιβ ρῸὸ ἰδγίῃογ, δηά 
τηδιηῖα 1 ἰδαΐ {6 Γαρϑιοη οὗ [Π6 Δγί]ο]6 15 οριρἠδαέξο, 
δηά τῃδὲ Ὁγ 10 15᾽ ἴδια βρη ῆρα ἐδ σοοά 586ρ- 
Πεογά, 80 ἀδβογι θὰ δηα ργοπηϑοὰ ὃν [ἢ6 ῥγορῆἢθίβ, 
8η4 ἴῃ (δύ ἙσΠαγδοίογ Ἔχροςοίθα ΌΥ {Π6 ρΡίουϑ, ΠϑΠΊΘΙΥ, 
ἐδε εβειαι. ΤΙλ5 ορί θη 18 βγη οι 8 Υ ϑυρροτγίοά 
ὃγ Τιζπᾶὴ, ψ ]ο86 πιοϑὲ ᾿προιίδηΐ πηδίϊογ 1 5}}8]} 
ἀοίδ!]. : 

Ποιμὴν ὩδνοΡ ἀδηοίο8 ἐεαοΐεν, Ὀυΐ γαῖδεῦ ἢς ννῆο ργαϑι 68 Ἴνθῦ ΔηΥ͂ 
ϑοοϊεῖγ ΟΣ ρϑορίε, βΌτοΓἢ"ϑ δηὰ ἀοδπαϑ ἃ ἔγομ ἰηΐυτγ, δηἃ νναῖο γε 
ΟΥΟΡ [15 να] Δ" ἰὴ ρεησδιαῖ, Ηδηοα ἰΐ ΠΔΥ δ σ ΠΝ Ὑ ἄμ, σμδίοθ, ἀδ- 
ἤεηδοῦ γυγίμοορϑ, τσ. ᾿ΓὨΪ8 8686 8 [Γεηυεηῖ ἴῃ Πα εδυ]εγ Ἡεῦτεν δηὰ 
Οτεεκ ντϊεῖβ. Βγ ΠΡῚ τ Ηεῦτενν8 ἀδθηοϊεαὰ ροηεγαὶθ, ρυΐηοοϑ, δηά 
ὄαυθὴ (Σοα Ὠιἰηπιβεὶϊξ. 8.66 εγε. 423,1. 8.646. ννῆθγε ὈΥ δῆδερδογαβ ἈΓΘ 
ΡῬ᾽ αἰ γ ̓ πελῖ Κίημϑ δῃὰ Ργίηςθϑ ; πὰ ΠΡῚ δηὲ 9 βἰαΐ γ ἴῃς 88 π|6 
Κῆρ. ΟὈτηράγα αἰδὸ ὦ, 8. 83,18.10, 21, ἃὲ Τῇ, ἴοο, 'π ΕΖ. 
891,1. δεηη. 1:02 8 μυΐ δΥποηγπηο ιν ἢ ΠΡ). 866 57, 44, ΡΒ. 
45, }. 80, Φ. [η ἴῃς Νονν Τεβίδι)δθηϊ ποιμένες 16 ἴῃ ἤθε ρίνοῃ (0 
εἸὐγαίοτε οὗ ἴπ6 ΟΠυτοῖν, ννῆο ρεοϑί θὰ ονὰν ΒΏΥ δββογηἷν, τοριϊαϊοα 
ἦι ὀχίθγῃδὶ αἰδβοὶ ρἰΐηθ, δηὰ ννῖο ννεῦα οἰ βεγννῖϑε σ᾽] ἐπίσκοποι ; Ἀ8 
ἴη Ερμῃ. 4,11. νἤθγε ποιμένες ἀγα οἰοδιΐν αἰδιἱηρυ ϑεα ἔγουη Αρσθ- 
{1ε8, Ἐνδηρε  βἴ8, αηὰ οἴπον Τοδο ογβ οὗ {πὸ ΟἸ γε. ΤΉινΙ8, αἶϑο, νγὰ 
ἸΙΔῪ ὈΠΟογοίαπα 1. Ῥεῖ. Φ, 3ὅ. ἀνῇδγε οὖν [οτὰ 8 ο8]} 6 ποιμὴν καὶ 

[88 ρεγου858 Ὡονοὶἶδθ. ὙἹΓγρ. ἀδοτρ. 2. Νοη ᾿ἰυ αἱ κτερίθυ5 ἔοηίεθ, 
δοπ. ῥτατηίπα ἀεβυηΐ, Εἰ αυδηίμη) Ἰοηρῖ8 σαγριπί ἀγπηθηίδ ἀϊεῦυ9, 
Ἐχίρυὰ ταπί πη) ρα νι το8 ποοίε γθροηϊῖ. ; 

Τὴ6 δρμ]οαιοη οὗ τῆς ἀδυπήδηϊ ϑρὶγ(υΕ] Ὁ ββῖηρπβ ὁ τἢ6 Οπεβεῖ 
ἴ ἀειϊα!]εα αἱ Ἰαησα Ὁγ [(λτωρο, ἀη], ἰἢ ἔεψοῦ νσυτγάϑ, Ὁγ ΤΊ (τρϑη, 
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ἐπίσκοπός τῶν ψυχῶν ὑμῶν (δἰιερίιετά απάὰ Βίε᾽οΡ ᾳῇ ψουν τοις). - οτ' 
Ὀγ (06 »ὈΤΟΡΕΤ Ἔχ ῃγεβϑϑίοη ἐπίσκοπος, 18 Ἔεχρίαἰπεά με βουταϊνε δὩε, 
ποιμὴν. Ἑπίσκοπος, ἴῃε, ἀδποῖεϑ ἢδ ννῇο ἰ5 βεῖ ονὲγ δὴν 1 πϊηρ ΟΥ̓ 
βογβοη, ἢ88 ἴΠ6 σὲ δηᾷ ἱπβρεθοίίοη οὗ ἰζ ; 51 Ψυά. 9, 28. 2 Οδτγοῦ. 
34,12 ἃ 17. Νεῖῆ. 11,9 ἃ 11]. Βιιῖ {Π158 ἴεγισι ννδβ Ἔβϑρθοιδὶὶν δρρὶϊε ὦ. 
ἴο ξέπεγα!β; ἃ8 ἐπίσκοποι δυνάμεως ἴῃ Νυῃ. 8], 14. (6 Ηεῦτεν ΟΕ 
φυΠΙΟἢ 8 Ὁ ΠΠ "ΡΒ. Απὰ νθὴ 81. Ραμ], ἰη Ηεὺ. 18, 40. «818 ΟἿΣ 
οτὰ τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν, ἰδ ρτεαὲ ϑἠορπετά οΓ (ἣε 
δἤεερ, ἢε ἀοιυιδι!ε88 πιθϑῃβ {1πῸ δι ιργεπια ποϑα νοῦ Πα ἤσεϊ. ὅ8ες δεῃ4ᾳ. 
δικὶ Ἡεἢ, 7, 222. οοτηραγεα νυ τῇ 8, 6. ἃ 9, 15. ν ΏοΓα 15 ἀδβογίθει ἃ 
ποιμὴν, ἴο νοτα ΠΕ 8 ρΓοπε πια)οϑίγ θα 8, αηα ἴο ννἤοῖὰ ἃγε ἴο 
Ὅς δρϑογ δε θεποῆϊ ἴΠ6 πιοϑί ργεοίοιιβ. Απὰ βδυςσῇ ἀϊ4 οὖῦ ἴοτὰ 
ἸὩεδὴ ἴο ἢθ υηήεγϑίροί, θη ἢ οἰνατδοίογιβεαά ἢΠἰ πγ56}} Ὀγ (Π6 παῦε 
ποιμὴν, ἰ. 6. τΠε [6δῇοτγ, Ῥγίησε, δηὰ οσχὰ οὔ τἢδ πυπηαῃ ταοθ. ϑυοἢ, 
ἴοο, ὲ 18 ἀδβϑου θὰ 1ἢ {1,18 Ῥά584,28, πϑηλεὶν, 85 ὑαίΐηρ ἴπε Δ᾽αϑδίεσ 
ΘΠΟΡΠοσαά, ὉΓ ΟΥΏΘΓ Οὗ ΠΕ 5ῃοαρ, δπ ποῖ ἃ Ὠἰγεὰ Κεαρογ; δῃὰ νῦὸ 
τΠπογείογα μαζαγάβ ἢἰβ 8 (ῸΓ ἴἢ6 ΒΏδθρ, δηκὶ ἴδιο Ὄβϑρθεῖα σαγὰ ΟἹ 
εδοὴ δῃὰ 41}. Τῆυ8 4|50 ποιμαίνειν ἰ8 τπ5εα ἴῃ [ἢ ΟΙὰ απὰ Νὲενν 
Τεβίαιηοπὶ ἔυγ φουογηΐηᾳ, ΤῸ}: ρ, ΟΣ ᾿Π ΔΏΥ ννΑῪ ἙΠΟὨΒ ἰπρ ἔογ (ἢ οῖν 
ΜΈ ΓΟ 9 8 ἰὴ ὦ ὅδπὶ 5, 2. ννῆεγα {{Ππ ννογάβ “" ἴοι 5Πα}1 Βπορῃμογὰ 
ΤΩΥ Ρδομία,, δα οχρίαϊ πε Ὁν τῃοβθ ψν ῖς ἢ ἱπγηπγοή δεν ἔο! ονν,᾿ 
“δου 9διὼ 1 Ὀ6 ἃ ᾿Ἰοβοσ δηπ Ῥγίποθ 866 7, 7. 1 σἤγοη. [1], 9. 
17, 6. Μίοε)ν. δ, 8. 5. 78,71. 380ὴ νἴοσα ἴῃς δῦ. ΠΡ 8 Ἄχμίαἰπεὰ 
ὈὉγππῷ. Ὁ οιείυτο οὐ" υοτὰ, νν ἤθη Πὲ οτγ εὐθὰ Ῥεῖεγ (ΦοΝ. 21, 16.) 
ποιμαίνειν τὰ πρόβατα καὶ βοσκειν τὰ ἀρνία, τηραηῖ ἴπαὶ Πα Βῃου]ά 
ἴδκα ὑρὸη ᾿νΐπι τἰαὰ οαγα οὗὨ |ν18 δυϊτιγα αἰβοὶμίε5. ΤΊλθ ΥΘΓΥ͂ ΒΑ ΠΊ6 
(ἱηρ; ἰ8 γεψυϊγοά ὃγ Ῥεῖεν (1 ἔρῃ. δ, 4.) οὔ τῃ Ῥγαθθγίθγθ, ΠΆΠΊΘΪν, 
ἐο [εέὰ ἐδὸ Ποεῖς οὔ σοά, νυνιεβΒ Ἔχργεβϑίοη με τῆ6η Θχρίαϊηϑ ὃν 
ἐπισκοπεῖν. ΝΘ 4͵50 51. ἔδι}, ἴῃ Αοἴβ 20, 28. ἢα8 δα πιοη!δι)εά 
{πε Εμπερίδη Βίβ!ιομβ ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἴα {πε 
Ἐχμ]αΐῃβ ἰὲ ὃν προσέχειν παντὶ τῷ ποιμνίῳ. Απὰ ἴῃ Αρος. 7, 17. τὸ 
ποιμαίνειν 8 ΕΧρ]αϊ θα Ὀγ ἴῃς [Ο]]οννίηρ; ὀδηγεῖν ἐπὶ δώσας πηγὰς 
ὑδάτων. (ΤΙτπη.} ϑοῃοοίίρεη σοπηραᾶγον Θομαγ, ΟΠδάδβοῃ. (οἱ. 
44, 2. ΝΜἴοξβε8 μαϑῖογ 16 }18, Δ ΠΟ. ΡΓΟΘΌΓΑΘΙ5 ἢ] 105 πηθ08 ὃ Το ον 
ΒΔΠΟἴΌΠΊ, 4Έ.6.Σ 8110 πηαλλὺ8 ἴιι88 σοποΥ 41} ΔΑηὰ Ρίγκε Ἐ. ἘΠΊΟΒΟΓ, 
ο. 424. Ετ Μοβε8 Μαρίβιεσ ποϑῖθν Ραϑῖογ δα 6]15 ἔν. Μώοβεβ ἰ5 ἔγε- 
αιιδητ]γ ΤοαΠ]6 ἃ Ὁγ 8 παπηθ ἰη τΠ6 Βουῖ οὗἉ δΌΠαγ, 

11. τὴν ψνχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. 
ΤΓῊΙ5 ἔογηγαϊα ἈΠΟ ΓΒ ἴο 1ῃ6 1,Αἴ]π απίηιαπι ΨΟΉΘΓΟ, 
οΟΥ ἀδθροηθῦο, δὰ (6 ΗεΡ. Ὧ55) ΓΛ ἴῃ 1 ὅδηι. 19, 15. 
ΜὮΘΓΘ (Π6 δερί. τοηάοθι καὶ ἔθηκα τὴν ψυχὴν μὸυ ἐν τῇ 
χειρί μου, αιχὰ 28, 21. Ψυἀ. 12, 8. Κγρκα οἡ Ψοδη 11» 
86. «30 οἰέθς ἔγοπι ῬοΪυἷυ5 δηὰ Ηἱρροογαίθβ ψυχὴν 
τιθέναι. Βυΐ ἴῃ 8}} [086 ραββαρθϑ πόιῃ!ηρ ΠΊΟΓΘ 18 
Ἰηθδηΐ {Π}4ῃ Ἔχροβίηρ οπθβϑὶ ἢ ἴο ρον ; δῃὰ [Π}15 18 8}} 
{δ΄ ΤὩΔΥ σοιϊππιοηϊαίοτβ (858 Οτοί!5, οβθημῃ., δηὰ 
Κυΐποεὶν τηἀογβίαπα. δὼ αἴ5ο Βρ. Ῥϑρᾶΐοθ, νν 0 ΓΘ. 
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ἄογϑ  νοηξυγδίἢ 15 1 ἴον {π6πὶ;᾿ δηά τγοΐϑιβ ἰο 
Ἰλοπι. 1060, 8. 16, 4 ἀπά δ. Βυΐ ἢ, 88 6 ἴδν βῆονπ: 
Ὀν 16 ἔογπιαΐα, ὃ ποιμὴν ὃ κοιλός 15 τηρδηΐ {Π6 7766- 
σἰαὴ, ἀῃα βίησο ἴἰ 18 8814 ἴῃ 15. ὅ8, 10. ΘΓ ΘΝ 
ἽΞ) ΘΝ 91 ροβυοιϊ 1η ΒΟΥ βοΐ ατη ΡΓΙῸ γϑδίυ 8η]- 
τΏΔΠ βυδτη, ἦγ ἠδ δἠιαὶἑ ἰαψ ἀοιοη ἠδ ἐδ α ργορίξανῳ 
δας 6 Γ0Υ 5ϊπ, τΠογοίογο 1ἴ Βπου]ὰ 866πὶ {Παῦ [Π6Γ 
8. 6 Γ6 ἃ γϑοίδγθηςσθ ίο (ἢ γιβί 5 ἰαγίησ ἄονῃ ἢ15 1 8 
ΤΆΏΒΟΠ [ῸΓ ΤΩΔΗΥ,Ἐ δηὰ το {Π6 ρστοαῖ ψοῖκ οἵ {86 
αέοπεπιθηέ. “ΤΠ}18 86η86 ( Π]οἢ τη  Ὀ6 ΝΘΓῪ ΨΕ]] 6χ- 
Ρτοϑϑϑὰ ὃὈζ {π6 1,αἴη ργοξμηνάεγ υἱέαηι) 13 δα ἰ8[δοίο- 
ΤΙν Θϑίδ 186 ἃ ὈγΥ [ΑρΡ6.7" 

12. ὁ μισθωτὸς δὲ, ὅς. ΤῊΪ8 ἔθγηη, 88 (Ἰ5ΕΠΠρΡῸ 15Π64 
ἔγοη 186 οἾΝΠΟΓ οἵ 1{Π6 ἤοοσοκ δηᾶὰ ἰῇ βογνδηΐ 
Βῃθρηθγαβ, ργορουὶΥ ἀδποίθβ δῃ. ἢ γο  πρ᾿, οπ6 Ὠγαα 
Ὀγ [86 ον ηοῦ οἵ [6 ἤοςκ ἴο βαρεοτγίπίθπα {Π6 Βῃ66ρ: 
Ηργο, βοψονογ, 1Π6 ψογὰ 15 864 1η ἃ δ8( 56η86, 89 
ἈΡΡΘΑΓβ ἔτοπὶ {πο ςοπίθχί, δ8ηα ϑβρϑοια! ν νοῦ. 18 ; 
ΠΟΓ ἀοο8 (ἢ τιϑῖ, ῆο Ορροϑθϑ8 ἴο δ] Π1861 Ὁ 16 οἰσϑώτδοι 
51 ΠΊΡῚῪ (8}} Εἰ πιΒ6 1 ποιμὴν, Ὀυΐ ποιμὴν καλὸς; ἐΐθ ρσοοΐ 
δμερἠενά. ἽὝΠΕΓα πιᾶν, ἱπάθθα, Ὀ6 σοοά ἠϊνείϊηξε, 
Ὀυΐ 51η66 5110 ἢ ΔΓ6 ΓΑΓΕΙΥ ἴο 86 τηοῖ ΠΝ, {818 ψοτὰ 
185. ᾿Βογθίουνθ, δι} }ν τἀ ΚΘ 1ἢ ἃ 84] 56η86, ἐ5 1ῃ [6 
Ργθβοηΐ ρᾶββαρθ. (Καυϊποθ).) ὅ66 5. ἢ]. [6χ. (οηι- 
τηθηίδίοιβ 816 ηοΐ 4116 ἀργοϑα τὐὔο ἅτε θα ἴο Ὀ6 
πηαογβϑίοοά. [ 886ηϊ ἴο [,μπ|ρ6, Κυϊηοοεῖὶ, πὰ οἴβοτβ, 

ἘῚ Κηον οὗὨ 0 Ρδβ88Ρ6 50 πηθοἢ ἴο ἴἢ6 ΡΌΓΡΟΒΘ 88 ἃ ΒΑ πἰοαὶ 
ΟὨδ εἰϊεά Ὁγ Πὶρμϊέοοί, παιμεὶν, ψα)ίογα γὰρ. [0]. 169, 1. ψβεσε; 
Βρεακίηρ; οὗ 8 οεγία! ἢ ρίουβ ϑη Ψ]10 βυβδγεὰ τηᾶγίνγάοῃη σαὶ ΠῈΡ 
18 ννογβἢϊρ τς ροϊάεξη οδ], ἰξ 18 βαϊὰ : ““ ἀεάϊι νἰϊδπη ΒΆΔΩ2) ΡΓῸ 
ϑαηοσίο Ὀεπεάϊεῖο."" 
1 Ἐγοι ἴδ εἰϊτδίΊοΩβ οὗ ἴπ6 ᾿οεαγηθὰ οογληγθηϊδίογ, 1ἴ ἈρΡΡΘΒΓΒ (παῖ 

[06 ἀποϊοηῖβ δοοουμίοα ἴ{ τὴς ἀμέν οὗ ἃ ροοα βῃερεγὰ ἴο λαξατγὰ δὲ 
ἐϊε ἴον Ὦ 15 58ῆ66ρ :- 88 1 ἸΌΔη 5 88γ5, ὑσὲρ προβάτων τοῖς ἐπιοῦσι τῶν 
θηρίων μάχεσθαι. Απά Ὀιϊοά. 5ϊ1ς. ὑπὲρ τῶν θρεμμάτων θηριομαχεῖν»- 
ΤΏΟΓε 8 ἃ πε ἀδβογίρίίοη οὗ βῇδθρῃογ 8 οὐψὶπρ ἴῃ ἀοίδησε οὗ [ἢεἰῦ 
8ῆΘοΡ αρϑίηϑδι ἔπε αἰἴϑοκἝβ οὗ ἃ ραιηῖΐ απὰ Ὠμηρτυ Ἰΐοη, ἰη 51}. [16]. 
|..8. ΜΒΙΘῊ σΟΠοΙυἀε8 ννῖ ἢ {πε ἔοΠ]οννίρ᾽ Ὀδδυ ἔα] ννογά8 - [ἴδ ἔιι588 
ἡδοθηῖ Ρεουαε9, Ουδίοβαιια Μοϊοβϑαδ, βαδβίογηιφιο σοἴοΓβ, βῖδ Ὀ} 46. 
ἐτοκίϑηιιο πιαρὶδίετ, ὅδε 8130 βἰ τ ἶδγ ῬΆββαθ εν, οἰϊεά ἔγομῃ Ηοπλεσ, ὮῪ 
Βοσβαγὶ Ηΐϊογορ. Ρ. 1... Φ. Ο. 44. 
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ΟὮΟ τοραγὰ {π688 ψογβ ἃ8 βροίῃ οὗ (6 Ῥῃαγίβαεβ, 
δηά (ῃ6 οἰποῦ Ἐσο  Θβίαβοσαὶ συ ΐθῦβ οὐ {Π6 ῬΘορ]θ. 
Μιοδδ6115 δηὰ Βοβοημ., ἰἸηἀ66 4, οδ]οοί, [Πδῖ 88 Οὐ Γ 
Τιοτὰ Ὀοίογο οδ}}βΒ τἤθη ““1ἢϊονα5 δηᾶὰ σγοῦῦογς," ἢ 
ψου ἃ βοΆγο ον σομηρᾶγα ἴμδηιὶ (σ᾽ Πἰγοὰ βῃδρῃογάςξ. 
ΤΎΠΟΥ, (πογοίογο, τοραγή {Π6 ἜΧργθββίοη 88 8 σεπογαέ 
βοηιο ἰαἴζθῃ ἴγοιῃ σοιητοη [8 : 4. ἃ. “Α Βιγοϊϊηρ, 

1ΠΔ5ΠΊ 0 Οἢ 48 Π6 15 80, [ΔΚ68 Π0 σγοαί ἐποιρῆς ἔογ (ἢ 
δῆδορ, ἀο65 ῃοΐ δα] 50 της ἢ ΔΏΧΙΕΟΥ ἴογ {Ποῦ βαίδέ 
88 ἴΟ ΘΧΡΟΒ6 ἢ5 6 ἴο ρ6.}} ἔογ {θη}. Βυΐ 1{15 ν}} 
οὐβογνοά ὈγῪ Κυϊποοϊ, (ἢαὶ 88 .68ὺ0ὑ8 ἢ88 ἤδγα ἀδ- 
βοῦ64 ἢἰΒ ΟἰἿοΘ ὑπάθγ νϑγίουϑ ᾿πηᾶρῸ85, ἃ8 ἔλθ αἴ00᾽" 
Φ ἐὴο γοἰά, ἀπὰ πον {Π6 5Πδρίιογά, 80 ἱῃ ἀεδριοξηρ 
[Π6 ἀἸϑροβιίοηβ διὰ οῃδγδοίογβ οὗ [ἢ6 ῬΠΑΓβ668 δηὰ 
ταΐογβ, τ Γα ποῖ ΠΩργοῦδ 6 ἐπὶ ἢ6 βῃοι !α υ86 ἃ 
γναγιδιίοη οὗ πιδίδρῇου, δα σοπραγα {πθπὶ ἢ Δἰγεά 
δἠλορἠεγας, βῖηςθ, βιιάϊοιιβ ον οἔὐἔἹὨἩ Ὀ456 ἰυστα δηά 
ΘΙΏΡΙΥ ΠοΠΟυΓΒ, (ΠΟΥ βυβδγοιϊ [ῃ6 δ΄φορ, (ἰ. 6. (6 
Ῥεορίε σοτητ 64 [ο {ἰἸεῖγ σἤδγρβθ,) ἴο ρου ϑἢ ἴῸσ ψαπὶ 
οἵ ςᾶγθ. ““[{ ν»ὰβ (δι }1}Π|8Γ ἴο {ἰ|6 ΗΘΌγοανβ (σοητη 68. 
Ἰζυϊηο6 1) ἰο υ86 ἔγεηυθρηϊς δηά βυϊάθῃ ἐγναμβἐοηδ 
ἔτοπιὶ οὔθ πιοίδρῃουν ἴο δῃοίῃοσ" (δες Ηοϑβ. 18, 18. 
ἘΖ. 84,1.) ΝΥ εἰδίβίῃ αἶβο 1Ππ|ϑὲγαίθϑ {Π6 ρϑβϑᾶρθ ἔγοπι 
“ΓΠοπιϑῖ. 1. Ρ. 10. (νοῦ 1 ἢδα πηγϑοὶ  ποίθ) ποίμ.- 
γιον ἐκεῖνο εὔκολον τοῖς λύκοις, ὅξω ὁ ποιμὴν ἀπεχθαίνοιτο 
-- κακὸς βουκόλος ---- αὐτὸς δὲ ἔσται μισθωτὸς ἀντὶ βου- 
κὅλου ---- ὁ δὲ ἀγαθὸς νομεὺς πολλὰ μὲν ὀνίναται ἐκ τοῦ 
ἔργου, πλεῖω δὲ ἔχει ἀντωφελεῖν, θηρία δὲ ἀπερύκων, καὶ 
πόας ὑγιενῆς προορώμενος, καὶ μὲν δὴ ἀντιφιλοῦσι μάλιστα 
βόες μὲν ἀγαπῶντα βουκόλον. ὅ66 Γἰἶνγ 24, 28. 

᾿ Καὶ οὐκ ὧν ποιμὴν Κυϊηοσὶ (Δἴκ65 [οΥ ὅς ο. αἰ, π, Βυϊΐ 
Ι νοιυϊά γοϊαϊη {Π6 ιἰϑιια] δἰ σηϊ Ποαϊίοη οὗ καὶ, δῃἀ γο- 
βοῖνϑ {Π|6 ραγι!οῖρία ᾿πΐο {π6 τειν δηὰ ἴπ6 τῃϊγᾶ 
ἀναρμς ὈΓαβθηΐ 1παἀϊςαῖνθ. ΤῊ ἰάϊοιη βανοῦγβ οὗ 

ΘὈταΙβῃ). β 
1. Σκορπίϑει τὰ προβάτα, β8οαέέεγα. Τί ποτὰ [5 

υ564Ἁ ἴῃ {18 566η86 ἴῃ 10, 42. Μαῖι. 12,49. 1 Μᾶδςς. 
ὃ, 64, (Κυΐποο!.) Τὸ τα ὀχδῃρ 68 ργοάασεά Ὀγ {6 
Ἑοοϊηϊησηΐαϊοδ ἰ δια 208, 6, 6, 8. 10, 1, 4. Ατίοια. 
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1, 56. Τιηίπιδη, ποννανοῦ, οὔϑογνοα παῖ (ἢ ΒΒ νοῦ 86 
ϑεδιη8 δα ἀδα ΟΥ̓ ΝΔΥ οὗ δχϑιρ σδίϊομ, δηά, {Π6Γ6- 
ἕοτε, {παι [Π6 ψογὰβ ἂΐθ ποῖ ἴο Ὀ6 ἴοο τημποἢ ῥΓΘ5866. 

14. γινώσκω τὰ ἐμὰ, καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν. 
ΤΙα θοβὲ σοϊηηδηΐδίογβ ἀστθο, ταὶ (ἢ 8 ἔογπἶᾷ 
γινώσκω τὰ ἐμὰ, δ8 Ὀοίηρ ορροϑοὰ ἴο σὐ μέλει αὐτῷ 
περὶ τῶν ποοβάτων, αῃ καὶ τῆν ψυχήν μου τίθημι ὑπεὺ 
τῶν προβάτων, π)υδῖ 5:60: γ, 7 ἰουθ πῖν δῆθερ. “ἢν 
ἴῃ νοσ 15. γινώσκει με ὃ πατὴρ 15 ΟΧρ]αϊ πο δἱ νοῦ. 17 
ὉΥ ἀγαπᾷ με ὁ κατήρ. δ0 {ἰ|ὸὲ Η6Ὁ. Ν)Ἴ). (866 (ἢ ποίε 
οἡ Μαῖϊ. 7, 28.) (ὐὈπιρᾶγο 8. 1, 6. 89, 16. 101, 4. 
Απη1ο8. 8, 2. [1115 υἀ] Ιου 5}}Υ τουηαγκεα Ὀγ (ἸΠγγβοϑ- 
ὕοπι ἴῃ ἰος. : Κατὰ τοῦτο δὲ λέγεται ὁ θεὸς ἀγνοεῖν τοὺς 
ἁμαρτωλούς, καθ᾽ ὁμακρύνουσιν ἑαυτοῦς, καὶ. οὐκ ἀγνοίας 
ἐστὶ τοῦτο, αὐκ οἷδει ὑμᾶς, ἀλλὰ μιίσους. 

1ὅ. καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων, 
Οὖυν [ογὰ ποτα ἀρρέϊες δι ἢ6 δα ΔΙγοδαν 84] οἵ 8 
ϑοοά βΞῃερῃοσγὰ ἴο ἀϊηιδοίζ, δῃ ὀρϑηὶν ἀδοίαγαϑ {Π8ΐ 
[6 504} οἵδ ι}ρ ἢΪ8 [ἴθ ἴῸΓ πιθ, ἀπὰ ἴον {Ποὶγ 88}- 
νϑίίϑη. δὸ 51. Ραιυΐ ᾿η Βοιῃ. 8, 6. Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν 
ἀπέθανε ; "' ΜΏΙΟΝ Πα {Π αϑίγαῖεβ. ὈΥ {{|6 Θχϑρ])6 οἵ ἃ 

Ἢ Βγ τυῖδῖ Ἰδδη8, πὰ ἠοῖ ἴἴ6 ἀεαὶδ οἵ (ἢ γῖδὲ υνουἹὰ δ δναὶϊ]- 
ἈΌΪΕ ἴο {Π6 βαϊναϊΐοῃ οὗ θη, δηά ργοάύυςα ἰΐ, ποι πεῦ ον [χὰ 
ΟΡ 5(. Ῥϑὺὶ πᾶανς εἰοατὶψ ἱπίογιηθα υ8. Ὑαεῖ ἰΐ ΠΥ ὕδ, ἴπ 80Π)8 
ΤΩΘΆΒΙΓΟ, υπηπ]οιβϑοοά ἔγουῃ 6 σοπίοχί ἴῃ 01 ρἷαοοθ. ΒῸΓ οὐ 
Ἰογὰ ἀεβουῖθεθ τ[η6 δῆξερ [ὉΓ ὑγῇοι ἢδ ᾿Δγ5 ἀοννῃ Πἷδ ἢ 88 δεῖτς 
ἴῃ δχίγοῃβδ ρεγὶϊ : (866 νϑγ. 10 δι 12.) δηὰ 8ι. Ῥδὺ} ο}}]8 ἴἢο86 Ὸγ 
τ Βοῦὰ (Ἡγίδι ἀϊοα, 85 τσδαζ, εἰη (εἰ, ἃς. ἴο ὃ6 ργεϑεγνεα ἔγουῃ νυγδῖῃ 
ΌΥ μυηἰθῃτηθηῖθ.Ό. ΤΉυΒ ἰῃ Μαίίῃ, 20, 28. γεγο οὖὐν [ογὰ 15 βαϊὰ 
δοῦναι τὴν ψυχὴν αὑτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. ΝΟΥ͂ λύτρον ἀδηοίεθ 
{6 ργίοϑ οὐ τεδεπημιίοη, ἱ. 6. τῇ τῦπεΥ ρίνοη, οὐ ἴΠ6 5δογίβοε ον 
ἕεγϑα, ὈὉγ υυβέοϊν Βγ οὔθ ὨΊΆΥ ὃ6 γοάδειηθα ἔγοιῃ μεγὶ] ἀπά ρυϑΠππεηΐξ, 
δηζὶ ννῃαί πιὰγ ὕὈ6 ρίνοη ἴων Βηοίπεγ, ἰπ ᾿νἰ8 μίδος, δηὰ ἐπ ἢ 8 βἰεδά. 
ᾧ. ΤΊιαι {πὰ οἵπον δῃου ὦ Ὀ6 ᾿Ιἰθοταῖοα ἔγοσιν μυ ηἰϑδιπθηῖ. 8. Τηδῖ 
τ δοιὰ Ὀδ διιδείεηῖ, δή ποῖ Σου υὗγα δὴγ οὐδε» μγῖοθ. 866 [8. 683, 
10. Νονν ἰτ ἰθΘ εῆςα ρἰαίπ νυν ῆδί ννὰ5 ἴΠ6 μι ρόδα οὔ {56 ἀξδί ἢ οὗ 
ΟὨγίεῖ, ἀπά ἴον υυἱἱῶζΙαῖ οδυϑ68 δα ωἱὰ ἀονγῃ ἰδ ἴδ. Ηα αἱοα, 1. ἴῃ (ἢ 6 
Ρίδεος δηὰ οἵθδά οὔ πηϑθῃ.: 2. ἴο οὐὔϊαίηῃ (ἢεὶν ἰοταίϊοη ἔσοαι ἴΠ6 μυ-» 
ἈΪΒΗποηϊ οὗ δ'η, οὐ ἴο οὔϊαίη ρατάοη οἵ [Πδὶγ δίη : 8. (ῃδὶ ἢΐ5 ἀδθαῖ ἢ 
βῃοιι α ὃὉὈ6 δυβὲοϊοηῖ ἴ0 οὐταίη ἴπ8 ραγήοη οἵ δο'ὶπη. Ὁθοβα, [ἢ γε ΓΘ, 
ἌΓΕ [ἢ ἈΤίΘΝΟΙΙΒ ΟΥΓῸΡ ψῇο τηρ᾽ πίδίη {πὶ ΟἩτίδὲ ἀἰοά οηἷν ἴο οοηθτιη 
πε (το ϊἢ οΥἉ ἢἷβ ἀοος γί πε5, οὐ ἴΠ6 σογίδ ΠΥ οὔ πα μΓΟι 869 Γεσρμθοιἑῃβ' 
{πε αταοε οἵ (ἰοὰ, ἀπὰ ἴΠ6 ματάρῃ οὗὨ οἷ!» ; δίηςε ἔογ Ὠε Π 6 οὗ ἐῆοθε 
Ῥυγμοϑεθ τοῦ πε ἀκα οὗ ΟὨγίδὶ ἤανε Ὀδ6Ὼ Ὠοοθῦδατγ. ΝΑ, (ἢ δ 
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4«ἰοπά ᾿ανιηρ ἀονη ἢἰ8 116 ἔογ {Π6 ργϑβογνδίοη οὗ [18 
Ῥοποίδοϊοσ. 16 ρᾶββϑαᾶρα 18 1ἢ}8 Ῥᾶγαρῃδβθα Ὁ 
ἘΠ Πγπ18: “1 ἰΔῪ ἀονῃ τὴν [16 δηὰ ἀἰθ ἴογ {ῃ6 
Βῇ66Ρ, 88 Ὀ6Ιηρ᾽ ΠΠΪΠ6 : ψ Πογθὰβ ἴῃ 6 ἀδοοῖνου Ψ1}} ποῖ 
οἴ86 ἴο 16 ἴον ἔοβ6 ψῃομῃ ἢ6 ἢ848 ἀδοοῖνοά.᾽" ! 

16. καὶ ἄλλα προβάτα ἔχω ----ταύτης. ΒΥ {Π6 αὐλὴ 
15 τηϑδηΐ ζοἰά ; 8510 Ηοῃῃ. 1]. 4, 488. δΔῃηὰ νοσγ. 1 οὗ 
{Π185 σμαρῖον, Ηδβυοῆ 8 ΒΘ 5 ἴ0 τοΐδι ἴο {Π18 ρ88- 
βᾶρθ, ΨηΘη ἢ6 Ἔχρίϑίηβ αὐλῆς ΌὉΥ ἐπαύλεος. ΓΘ 
ΤῊΘΙΔΡΠΟΓ ΓΟΡΓΟβοηΐ8 {Π6 αἸἴδγοηΐϊ πδίοη8 οὗ {6 
ψοΥ]α 8 ἀἰἔδγεηῦ ἤοςκβ οἴ βῆδθρ 1πο]οβθα ἴῃ βαραγδίβ 
[01] 415. ΒνῪ ἐλὲς ο]ά οὺὖῦ Τογὰ ον] θη νυ τηθδῃβ {Π6 
«ειυϊδίι παΐϊοη, οἵ  ἴοπὶ ἢ6 ννἃ8 ἘΡΡΘΕΙΣΙΥ {Π6 ΒΗ6ρ- 
᾿ιογά, ὈΥ Πανϊηρ ᾿ἰνεα διηοηρϑί δηά ἰδυρῆς {ἤθη ; 
8η4 Ὀγ ἄλλα προβάτα (ῃ6 (ὐδη.1168, ἰοροαίμοσ ψ ἢ 1ῃ6 
ον ἰβρογβθα διηοηρ [Π6 (ὐθη6165, ἱποϊυἀϊηρ 1Π6 
ϑδιηδγιίδη8. ΓΠ686 ΟἿΓ 1 οΓα 8808 6 τημϑί ἀγαγεῖν, 
ῖ. 6. προσαγαγεῖν δγὶηρ ἐο, ῖ. 6. ὄγίηρ ἑοροίλον, συνα- 
γαγεῖν (ΠΟΠΊΡΑΓΘ 11, 52); ψΠΟἢ 88 ἄοηο αἰϊογνναγαβ 
ὈΥ {Π6 Αροβι]ο8. Τηὴθ ψογὰβ ἄγειν ἀπά {Π6 Τ,δίϊη 
α56)6 διὰ αρίέαγ ἅτε 4}} ραδίογαί ΘΧΡρτγΘββίοῃϑ, οἵ 
ψ ΠΟ ἢ ΘΧΔΙΏΡ]68 8Γ6 σίνθη ὈΥ [ΔΠΡ6 ἴῃ Ιοο. [1 15 
ΟΌϑογναθ]α τπαὶ ΟἸγιδί ς 4118 {ηΠ6 (ὐθηίς ἐο! ἀ5. λὲς 
Βῆ6αρ, ὃψ »γοίοροὶ5, ᾿Ἰπουρσῇ γοῖ 10 Ἰρῃπόγᾶηοθ ἃπά 
ἸἀοἸαίγυ, ϑΐποθ ἢ6 ποῖ οἠἱν πηϑδηῖΐ [ἢαΐ [118 ἀος. ΓΙ 6 
80] 4 ΡῈ ργοραραῖθα διπιοηρϑί ἴῃ 6πὶ (Φ ἢ 17, 18. 

{τ }} δηἀ οεγίδ! Υ οὗ Ὀοΐἢ ἃγὰ βυβῆηοϊεηιν δϑί Ὁ ] 5 θαά ἔγοιῃ οἱ βοτ 
ῬΓΟΟΙ͂Β : ΠΕΡΊ ΠΟΙ ἀ068 ΟἿΣ [,Ογὰ βαν {παῖ ἢε ἰαγϑ ἀονν ἢ 15 ΠΠ{π ἔογ [εἶδ 
ἀοοίγῖπε, Ὀὰϊ ἴῸΓ ἢἷ8 δῆεορ. Ηδηρσε ἰὰ 18 οἰθαγ παῖ οὐν [τὰ οΑ]]οὰ 
Ἠπη86} ποιμὴν, ποῖ ΠΑ ΠΟἾ 89 ἢδ νν88 δῇ Θη] ρ απο δηα ΠΟΙΥ 
τεδοθοῦ οἵ γε]! βίο ; ὕυ 1 ἃ ΓὩΓ δΌΙ ΠΕΣ 86η66, Ὡδῃγεῖν, ἰμδβαλις ἢ 
85 ὈΥ ἢϊ]8 ἀδαῖῃ πα οὐὈίδίποα ἴΠπ6 Ῥογάοη οἵ 5ἷ"8, απὰ ἴῃ δαϊναίίοῃ οὗ 
τῆ. ΔΑηὰά ἴῃ (ἢ 8 οὔ θγίοη οὗ ἃ ροοὰ βῃαδρῃογὰ (ννῆο ἀο68 μοὶ ἀ6- 
οἸπα Ἄνθη ἀεαίὴ ἴοΥ᾽ ἢ͵8 ἔς) οὐ 1,ογὰ ἢδ8 ρ]δοθὰ ἢ 8 ριγοδίδδι βίου, 
δηἀ ἔγοπῃ [δὶ ΘΑ ρθο Ἵν 16 ἢΘ ἴο θεὲ Γεοορηϊδοα 88 ἐδε φοοὰ ϑδὴορὴατά. 
(ΤἸτλη.) [1 18 δα γίπρ; ἴο σοιῶραγε ἴῃς ἀορη)δβ οὗ τηοάδσγῃ Βεγο- 
β'ΓΟἢ 5 Οἡ (ἢ 8 ν᾽ 14}}Υ τηρογίδηϊ βιι)]εςῖ, παιηεΐγ, ((Π6 νἱοαγτίουβ ἀοαίῃ 
οἵ (ἢ γἰβί,}) ννῖτ ἢ (Ὧ6 ὑποοηϊατηϊπαῖθα οὐ ποάοχγ οἵ ἃ νεπθγαῦ]α Αροδ- 
(ο]ς Εδίμοῦ. Ἕν» ἀγάπῃ προσελάβετο ἡμᾶς ὁ δεσπότης, διὰ τὴν 
ἀγάπην, ἥν ἔχεν πρὸς ἡμᾶς, τὸ αἷμα αὑτοῦ ἔδωκεν ὑπὲρ ἡμῶν ὁ 
Χριστὸς ὁ κύριος ἡμῶν, ἐν θελήματι Θεοῦ, καὶ 'τὴν σάρκα ὑπὲρ τῆς 
σαρκὸς ἡμῶν, καὶ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. ΟἸειμθῃ8, 
Ἄοιη. 1. Ἐγρίδι. δὰ (ογίηί. ὁ 49. 



87. 590ΗΝ, ΟΒΑΡ. Χ. 907 

Μαῖίι. 28,19. Μδγκ 16, 15), θυΐ 4150 8ϑϊηςθ ἢδ [Ὀγϑ- 
ΒΔ [δ΄ ἴΠ6Υ ψου]ά οπιδγαοο ἢ γοἰϊρίοη. ὅθ Μαίι. 
8, 11. ΤΚῸ 18, 28. Μείί. 18, 87 δῃὰ 88. ςοιηραγοά 
ΜΠ ἢ 424---80. 21, 48. 924, 14. ἀηὰ Μαῖκ 18. 10. 
ἼΓΙΠ]οΥ 15 οὗ οριπϊοη [μᾶὺ ΤΠ 6Γ6 185 ΠΟΙ δῇ δ᾽ υβίοη [0 
18μ6 οιιβίὸπι οἵ ἀἰβίγι θυ 1ηρ' Βῃ66ρΡ ἱπίο ἰοΐβ δοσογάϊηρ; 
ἴο {πε ὶγ ἂρὲ δηά νάϊ ; δῃὰ ἢ τγοΐϑιβ (ο οι. 
Οάν98. 9, 219. 864. 

δοῖηδ οοπμηθδηϊαδίογα, ἃ5 ΙΓ δηά Ῥαυΐι5, (π᾿ ηἰς 
Πδὲ ΟΠ γιϑὲ ΘΓ σοΐουβ ἴο {πὸ ψθν8 ψῆο ᾿ἰϊνεά ουΐ οὗ 
Ῥαϊοϑίίηθ. Βιιῖ {Π18 ΟρΙΏΪΟΝ 15 αὐτο Υ] ν ὈΠΈΘΏΔ0]6, δηά 
[88 θθθῇ σοῃῃρ]είοὶν το αῖθα ἴῃ ἃ ᾿ἰβαγηρά. αηά δουίθ 
Τιββογίδιιοη ὈῪ Βανῖιβ ἀθ ὕεδμε σεηπέϊϊωηι ραδέογε, 
Ετίδπρ 1807, 4ϊο, οἵὁἩ ν] νοῦ (Π6 οἰϊοῖ ἀγρι πη η8 8ΓΘ 
ἀοία!! θὰ Ὁν Κυϊποερὶ [ῃ ἰος. 

16. τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι. ἘοΒαΏΠ,). ΘΧΡΪΔΙ ΗΒ - 
« ΤΠΘΥ Ψ|Π] Θαγᾶσθ ΤΥ ἀοοίτηθ, 8η4 (Ὁ]]ΟἿ ΓΗ͂ 
ΡΓΘοορίβ.᾽" Τηίπγδη, ᾿οννανοσ, ἀ6η165 τΠδέ [ἴ 5!ρη1ῆ65 
818, Δηἀ ΘΧΡΙΔ1η5 [Π6 Ἔχργαββίοη απιρίθοἐξ «ζεδιηι ἵρ- 
521, 1. 6. ἃ5 {Π61Γ ρΠ46 (0 δηἀ {Π6 διιίμογ οὐ {ποῦ 
φαϊναίοη. , ΤΠ8 (σοπίίημ65 ῃ6) οὐῦ Ἰιογὰ ρτγραϊοῖςᾳ 
1Π6 {πτιιῖγα δαπη βϑίοη οὐ [Π6 (6 η11168 ἴο [Π6 (ΓΙ βι1Δῃ 
ἤοςοκ, δηά {6 Ἰοϊπί ραγιοϊρδίίοη οἵ {ΠἸ6πὶ δηά {Π6 
ον ἴῃ Π6 Ὀ] βϑίηρβθ οὐίϑιηθά Ὁ Ὠΐπα, ἀπάθγ Οὴ6 
8δη4 [Π6 β88π1|6 [,οΥ, 80 {ῃι ἢ6 τὴν 6 {Π6 ΔιῖΠοΣ οἵ 
ΒΑ νδίίοη ηοΐ ἰο οπθ οπῖψ, Ὀιΐ το αἰῤ [Π6 πδίϊοῃβ οὗ 
1Π6 υηϊνοῦβο. 
. ΒΥ μία 15 τηρδηΐ οὔθ ομἶψ, οὔθ δηᾶά {6 88η16. 
“ ἼΠ18, ἢονγανοσ, (ϑαγ8 ΤΙ Π|84}}} 18 8814, ηοΐ ἴῃ Γ6- 
βρϑοΐ οὔ εχίθγηδὶ σοῃ]υποίοη ; [ὉΓ ἔπθγα ἤν Ὀθθῃ, 
ΒΠΩ ἃΓ6 ΝΘΓῪ ἸΏΔΏΥ 50016 [165 οὗ (ἢ ΓΙ5[1Δη8, δηις [ἢ 056 
σΟΠΒΙ ΘΓ νυ αἰ δγιηρ ἔσοιῃ οδοὺ οἴμθγ. Βιι 4}} ἤανθ 

Ἔ Ποιμνὴ ΟΥ̓ ποίμνιον οἔΐξη 531]6 168 [Π086 σοτημ 6 ἰο ΔΗΥ ΟΠΘ᾽ 
(416, δι)! ά υηϊϊοὰ ὑηθῦ ὁη6 ΟυὐπΊΠ)01]} ΡΟΥΘΓΏΔΠΟΘ. Τα «ζ6νν 8 ἢ 
φοορῖίθ ννεῖα Ὄββρεοία! γ 80 οὐ] εα, 88 Ὀδΐηρ σοη)οϊ μα ἱπίο ομδ βοοίδίγ 
οὗ ννοιβῃίμρειβ οὗ (6 ἴσια οὐ, 88. Ὀεΐπῃρ; σονουποα ὈΥ̓ αν ἢ ἃ ρ6- 
ΟὈΪΙῈΓ ΤΔΔΠΏΘΓ, δηα 89 μανίηρ, Γοοεϊνρα, ἔγοι Πτα ΓΊΔΩΥ δἰ δι Υ Ὀ6- 
ποῆῖ8. ὅὲ6 ΕΖ. 84, 81]. {ετγ, 18, 17. Ζαεαοἢ. 10,3. Ηρηςθσ, ἴῃ τἢ6 
Νεν Ταβιδιηεηῖ, ΟΠ γϑ Δ 5 (ἰπϑϑυμι ἢ 88 ΠΕΥ ὍΔ. σοπ]οϊηεα ἴῃ 
οὐεάΐεηςε ἴο ουνῦ [ογ, ἀπ ννῇοβα οασὰ δηά μγοίβοϊζοῃ ἴδ  δη]0γ,} 
ΓΘ ΟΔ]]οἃ ποίμνιον». 866 Αοἵδ 40, 28, 1 Ρεῖ. ὅ, ὦ ἃ 8. (ΤΙϊὩΔη.) 
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16 δα [τὰ δηᾷ συϊάα ἰο [δ] οἰ, ποτ 41} ὑγος 
ε858 δη δργαοθ 85 (6 ΟἿΪΥῪ διιίῃον οὗ βαἰνδίίοῃ ; 
Δ ἐπουσὴ ἴῃ οἴθον τηδίίθγβ, δυο ἃ8 ἀοςίγΓ 68 ἃ 6χ- 
ἰογηδὶ σιίθϑβ, [Ποὺ ἀϊβαρίθοθ. (Τιτ8η.) Τθυ5 ΟἸγῖϑε 
βῆθνν8 (ῃδί [16 381} ργοουγθ βαϊνδίίοθ, ποῖ ἴὸγ οὔθ 
Ὠδίϊοη ΟὨΪγ, Ὀμυὲ ἴογῦ [186 Ψψῃοὶα πυμηὰη ταςθ," δηὰ 
(ἢαί ἠοῖ ὃγ [118 ἀοοέγιπθ ΟὨ]Υ, Ὀμΐ αἰ8βοὸ Ὀγ ἢ18 ἀεαξά. 
διςῖῇ ἃ ΨΟΓΚ Πονοσ πιαπὶ ἀπἀογίοοκ, οὐ οουἹὰ τάδτγ- 
κα ; ποῖ ψου]Ἱά 6808 πᾶνε νϑηῃΐζυγοα ἰο ὈΓΟΙ186 ἃ 
τιϊηρ οὐ βυςσῃ ἃ πδΐιγο, ἢΔα ἢς ποῖ ὕδοη οαγίδίη οὗ 
ὯΪ8 ἰπεἰππᾶῖθ υπΐοη ψν1{}} [η6 Εδίῃοσ, δηἀ θ6θη δβϑϑυζοάᾶ 
οὗ [ῖ8 σοῃρυσγθησθ δηᾶ δβϑιϑίδησθ. (ει θδγα ἂρ. 
λοδθῃῃ.) 

17---18. διὰ τοῦτο πατρός μου ΒΥ τίθημι τὴν 
ψυχὴν 8 πιθδηΐ, Ποῖ ἸΠΘΓΘΪΥ ϊθ (48 γυβιι.8, τοί, 
δηΐ οἴποτβ οχρίδιη,) νεῖ ᾶηρο, ψἸ ἢ γθϑβοη, ο8}}5 
ηἰμπὶς οαἰἐϊα 6θηδιι5, Ὀυϊ ἰαψ ἀοιυη πὰ ἐδ (ζον ἐἠξ 5σἱηϑ 
οἱ ἐμε ιυορἰἀ). 'ΓΏδ ἵνα (48 ἴπΠ6 Ὀεβὲ σοιηπηρηϊδίοῦβ 
δχρί δίῃ, βίη" θβ ἤθγα (88 οἰϊθη.) ἢοΐ ὁπά οὐ μῦροδε, 
υι ευοπέ; δηά [5 ἴο θ6 τεηαογρα ἑέα ἐαηιθ μὲ (τα 
εἰρίδι). Εὐϊῃγηυδ, Μαϊά., ,.. Βγυρ., Ο,τοίιυϑ, 
Ἐοβοηιη., Κυίη., δηὰ Τικ8η.) 1 18 ψεὶ] οὔν 
δογνθὰ Ὀγ Ευϊςῃγλῖϑ πὶ 1Π6 ἵνα 18 ηοῖ σαμφαΐ, ὈὰΣ 

4 Τῇαδιϊ ἴποϑ6 νγῆο ννεσε σοηνογίεα ἴὸ [ῃη6 εν 81} Γε] σίου ὍτΈΤα 
οὈ)οοῖα οὗ ἴδ ΑἸ γ᾿ 8 ἰθνε εαυδ}}ν τυῖτἢ [Ὠο96 γῆ ννδσα ὈΟΓῺ δδὰ 
Ὀγεὰ ᾧρ ἰῃ ἰΐ, ἴπη6 2 6νν5 {ἰνϑιῃϑοῖνεβ ἀϊὰ ποῖ ἐἰσηγ. ΘΦὸο ({ἰπῖδ μυγροδδ 
ἴΠεγα 18 ἃ γεπιαγ καῖ ραββαρῈ ἰῃ ΖζαἸ Κιῖΐ διηθδοῃ, ρατ 1. 30]. 64, 4. 
(εἰϊοὰ ὈγΥ ϑεμοεῖίσεη.) ““ Μοβεβ βαἰὰ υπΐο τῆς [χὰ : Ο ἀοά, ἰβ {πε 
Ῥιθεεγίε 88 ᾿]θαϑίθρ ἰῃ {ΠΥ οἷς 86 ἴῃ6 Ἰδνῆε Ἐπε 1, ογὰ δη- 
δεῖς : ἢε ἰθ δύῃ ΠΊΟΤΟ 0, ὈδοδυΞ6, ΓῸΓ ΠΥ ὨΒΙΏΘ᾽ 5 δαΐκα, δ Ὀδοδπιέ 
ἃ 6νν»᾿ Τηΐδ 18 Ἔχδιρ ἤεά Ὀγ (8 2Ὸ]Π]Ποννΐηρ; δἴθυγ. “Α ρωρδὲ 
τυ πο δὰ ργόννη ῸΡ ἰη ἰἢς ἀεβοτῖ, οδῆηθ οὗἉ 15. οννὴ δοοογά, δηᾷ δλ- 
δοοίαιο ννἢ 16 ἤυςΚ. ὙΠ6 βῃερθεγαὰ ρανα ἰϊ ἑουὰ δηά ἀτγίηἷς, δηά 
Ἰονεὰ ἴι τηογα ἰῃδῃ ἴΠπ τεϑὶ οὗ 88 ἤἥοοκ. ὕϊγοῃ δοιρ ρμεγβοῦϑ σθῆ- 
ϑυγίηρ; Εἰπλ ἴον {Π]186, ἢ6 διβινεγεά - Μυςἢ Ἰἰαῦουν δηὰ ρμαΐῃβ αν ἴ 
Βεδῖοννο οἡ τῶν Πουοῖ : ΕἸδὰ ἴτ ἔοστι ἴῃ ἐπ πιοτηΐηρ. ἀπὰ Ὀγουρῖ 
ἐς Ὀδοκ ἴῃ [6 εὐθηΐῃρ, 0π1}} ἰδ κι ονν ἪΡ : θυ ελὶς ρσυα!, νυ] οῖ στον 
ὉΡ. ἰὼ 186 ννορᾶβ8 Ἀηα ἀεδεγῖβ, νου πιδγγ Ἰοϊποα ἴα ἤοοῖ ; απὰ ἕος 
ἀμαῖ γραϑοῃ 1 ἶο ἰονα ἴἴ. 1 [κα τραηηθγ, ἴπ6 δ οΥ δαγ8: Ηοῦν 
τουοῖν ἸΑὈΩῸΓ δηὰ ὑδίηβ ἤδνε ἴ Ὀδϑιοννεά οἡ {Ππ ᾿ἔβγδεῆτοβ : ὃ ὑτουρδὲ 
ἔποπα οὐἱ οἵἉ ἔργρίἭ, δε δρροαβϑά Ὀεΐογο ἔθθμη ; 1 δῖ {πεῖ Μβημδ, 
Βᾶνα τῃεῖ αιδ8 δὴ νναῖοῦ, δηα μὶοεγεθά 116 εἰοιάάθ, ὑπι|}} ἘποΥῪ 
ΔΠΟῸ] ἃ Οὔδν πὶ αν - δῖ {9 ρμγοδείγία σαι οὗ ἢϊδ οἴ δοδογα, 
8η (μογοίοιθ ἢ ἰ8 8ῃ. οὔ)ϑοῖ οὗ Ὡὴγ ξαΥΟῺΣ σφιαίψ οἱἰδὴ ἐλα ἐνναφἨοαι 
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ἡδεϊαγαίδυο οΥ ἐδο ἐμέιγο. Ἱ,. Βευρ. σοῃϑιά6γ8 1{ 88 
δἀάεὰ ΡΥ ΨΑΥ οἵα ἔχαγτῖμοῦ ὀχρίδηδίίοη οὗ τίθημι τὴν 
ψυχήν, ὙΛΉΠ {{π|6 γεάβϑοη, ἐπογθίογθ, ἀορβ Ν᾽ εἰβϑίθι ἢ 
ΤΟΠΊΔΙΚ, “ Θυἱὶ νι ΐδπ δοςὶριῖ, ΔαοΙΡΙ 4 ἀδηΐθ, 1. 6. υἱ 
ϑογιρίωυγα ἰοαυϊαγ: Ώδυβ ρϑίογ ΗΠ απὶ 6 τηοῦτ}8 6 Χ- 
εἰϊανι. Ἐπ σοῃάϊεοηδ τηογίδτῃ δυῦθο, υἱ }8.8 δοᾳεϊ- 
τάτα δὰ ν]ἱίδηχ αἰζογα οἱ δὰ γοβΌΓΓ ΘΟ ΟΠ  ῥδυςὶβ 
Ροβί τροσγίθπι ἀἸθῦυ5 ἐιυγαιη." ; 

17. Διὰ τοῦτο ὁ πατήρ μεἀγαπᾷ. 1 πο Ὀφ]ονα (ἢς 
βοποίαϑίιϊς σοτητηρηϊαΐοι8, Ογιβῖ, ἤθη πα αἀϊθα, 5 
ἔεγοά υηάδὺ ἰ6 δῦροῦ οἵ 15 Εδίμοσ, Βΐϊ {Π|18 19 
Ρ᾽δίηγ δ νἀγίαποθ ψ 1} (Π6 ψοτγὰ8 οἵ (γῖβί. (οα- 
ΡᾶΓΕ 14, 81. (Υεῖβ.) [Ι͂ἡ {18 νίονν, ἴοο, 10 185 {γ}ν 
οὐβοινθαά Ὀγ Βϑηροὶ, “ΑΠΊΟΣ ῥρδίγ 8 Ὠοη τηοάο εγρ8 
058, 864 εοἰΐδια ογρα (ἢ γίβίι πη, ἴῃ ραϑϑίοπα (ἢ γίδι 
βροθοϊδηάιι5 6βἴ, ὨΟῺ 830111π| βοναγιίαβ ὉΠ ΙΧ. 

Οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ““Ὧ0 ΟΠ (4 Καῖἢ 1{ (ανν8) 
τοῖῃ πΊ6, 1. 6. ν]οἰθηον ἀσργινοί τὴὸ οὗ 11. Οη 8 
γοϊιηίαγυ ἀθαι}} οὗ (Ὁ τῖϑὲ δε Καυΐη. οη Μαῖίί. (. 41. 
Ρ. δ24. Δηὰ (, 16, ΦΙ. Απ’ ἑμαυτοῦ, οἵ τηγ5861, νοΐ - 
(ΤΥ: 4. ἀἅ. “Νο οπβ, ποῖ ὄἌνϑὴ {ῃ6 δίῃθνγ, σοπλ- 
Ρδ θεῖ τη ἴο ἀϊὸ ἴοῦ νῦν ἥοσϊ. [ἢδανοα, οὗ πιὺ ον 
Ψ11}, απιϊογίδἰίθη ἴο ἰὰῪ ἀονῃ ΟἿΥ [16 [ὉΓ 11. ἦν (ἢ 
8816 Ψ1}} 1 5}4}} γοίιγη ἀρϑίη ἴο Πἴ.᾿" 

18. Ταύτην --- πατρός μουι ᾿Εντολὴ 185 ἤ6γ6 (ο ὃθ 
1Δίκθη ἢ ἃ πιογὸ δχῖθηβῖνο βρη: βοδίοη ; δ 81η66 1{ 15 
νΟΎῪ ἀϊογθηΐ ἔγουη 2μϑϑθηι ἸῺ [8 5: ΓΙ Γ 8686, 10 ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 τοηἀογοὰ »παπααΐμπι, ἐμανρθ, δῃ ἃ πηδῪ 6 Ῥάγδὶ ! εἰ 
Ὀγ τὰς ἀφγ. αμὐέγας. ΤὮ8 ρϑββαρὸ ἀθβοσνθβ οὐΐζ 
ὨοίίςΘ, 88 δογνίηρ ἴο γοίαϊθ [6 ὈΪΑΒρ 6 πηοι8 οδ]ι1π|- 
Π168 οὗ ἴθοβϑα Ψῃο δχοϊδιὰ ἀραϊηδβὲ (ἢ6 ᾿η)8{ϊςσα οὗ 
(ὐσοὰ πη σοπαάρηγηϊῃρ Δ Ἰπηοσθπί 80η ἴο ἐρδίἢ. 
γγθαδίαονθοσ (ὡγῖϑὲ ἀἰὰ δηᾶ ϑβϑιῆδογο, 88 ἄοῃα βροῃ- 
[Δηθοιιβῖν, το ἶονε ἴρ {π6 δίῃ οΥ δηά (ἢ6 Ὠιια)δῃ 
τὰσα." (Βοβοθπ.) Οὐ Ἰμοτά {θη αβῆγιηϑ (Πὲ πα 5 

Ἐ ΤΩ {Π686 νἜΥῪ ταπιδι Κδυΐα ννογήϑ, ΟἿΣ 1 ογὰ 8068 }8 οὐ "5 ϑρε 
Ρτοδοίηρ ἀδαῖϊ, δης "Πϑἴγαῖθ8 νυ παϊ ἢ6 πιεαπί νη ἢὰ δαὶ, {παῖ 
ἣς δά ἀοννη ἢἰβ 16 ἴον ἴῃηε δῆεερ. ΕἾγϑοι ἢς δῆονβ {πὶ δοΙἢ ἢ 
ἀρδῖ δηὰ πἰβ ΠΠ{ὸὶ ἀερεπαὰ οἡ ἷθ οὐνῇ επιΐγεὶν ἔγεο δηα ππγεβίσιεἰ 
οὐ, ἰηδῖ ἢ6 88 μροῦγεσ οὐδὺ ϑδοῖ Ὀοίῃ ἴο τεβίβια [ἢ θγθδίῃ οὗ [56 
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απ ἀογίακίησ ἀδαίϊ βΘροπΙΔΠΘΟΙΒΙΥ; 844 ἰπαὶ {6 
τη8]166 οὗὉὨ ΤΠο86 νὴ0 [ΠΥ μ]οῖ ἀραϊηβί ἢϊ5 Ππἴ6 ςου]ὰ 
ανδ}} ποιλίηρ, ΘΓ 1 ποῖ ἀδογεθα τηδὲ ἢ6 83ῃου]α 
υῃάοσρο ἀθδίῇῃ ἴον {ΠπῸ βαϊνδαίίοη οἵ ἢ ρϑορῖὶο; (δὲ 
ὯΟ ἴογοθ οουϊά ἴα ἄνγᾶὺ ἢ15 [1ἴ6, 1016 σοῦ ἀην}}- 
Πρ ἴο ραγί ψίῇ τ; {Π4ὲ ἢ6 ἔγεοϊν ἰᾶγ8 ἀοψη τῆδὲ 
{6 ἔον {86 βαϊνδίίοη οἵ ἢ18 ἤοςοκ ; δηά 16 {πῸῪ 5838|4}} 
.1}} ἢ, 1 ΜΗ] ποῖ θὲ ψηπουΐ ἢΪ8. οὐνῆ σοηβθηΐ. 
Ηδ δββογίβ, πιόογθονοῦ, [δὶ ἢθ ἰᾶγ8 ἀονῇ [18 [Π{ 6, 
80, Ὠοψονοσ, 88 ἴο τϑοοῖνα ἴ Ὀδοῖ ; δπά, τῆργο- 
ἔοτγθ, {(ῃδύὺ [18 ἀραΐῃ 185. ποίΐί ἴο 6 σοῃϑιήογοα 88 
σοιηΐηρ ὑπάοὺ {Π6 σοπιηηοη ἰᾶνν Οὗ τηογίδ! γ, ὈΥ 
ΠΟ 4ἃ}} ([Πδ ρὸ ἀονη το {Π6 ἰο γϑίυση ἴο {86 
ἀιιϑέ ; θυΐϊ {πδῖ 11 18 Δἰ[ορϑῖῃογ ρθου αγ (ο ᾿ἰβο ; 
βίης, δον ἃ ἕδβωυν ἄδυϑβ, ἢ8 Ψ1}} γ86 ἴτοπι {Π6 8θρι}  σἢ γα 
δηά σγοίυγη ἴὸ 6. Ηδ {ἤθη δήδγμβ {παὶ ἢ19 ἀσδίῃ 
ΠΆΡΡΘη8 ποὲ ὈΥῪ δὴν γαΐθ ΟΥ πεοοϑοὶέψ, θὰ  ὈΥ 16 
ἀοβηϊία σουπϑ8οὶ οἵ ἢ195 Βαῖΐῃμοσ. ὍΤῆυβ ἴῃ 14, 81. Π6 
6818 18 ἀθδίἢῃ ἴῃ 6 ψνοῦκ δϑϑίρηθά, δηά ἰπ6 θυ 51} 658 
σουμηποἀ (ο ἢϊπι ὈΥ ἰπ6 Βαῖῃον. ῃδθησθ 1ἴ 158 
Ὀἰδίη {παῖ {Π6 σουηβ6ὶ γοϑρθοῖηρ ([Π6 ἀδαίῃ οὗ (ἢ γβί 
νν 858 [Π6 ΗΔ] ν σγοαΐῖ δηαἃ ψ 186, ἃη ἃ ἴο πιὰη πιοϑί 88}11- 
ἴΔΓῪ : ἴον [ἴ ννὰβ {Π6 Θοι!η56] δηὰ θοπανοίθηΐ ἄθογθο 
οὔίπε αῖμογ. ΕἾΠΑ, «65118 ΠΙη18 (ῃδι ἢ15΄ ἀθδῖϊ 
νου Ὀ6 πιοϑέ δοοδρίδθία δηὰ δρργονθαὰ ὈΥ {6 
ΚλιΠογ ; διὰ τοῦτο ὁ πατήρ με ἀγαπᾷ, ΠΔΙ]ΟΙΥ, ὈΘΟδι56 
ἢ6 80 2118 ἢ Π]56 ] Γ το ἀδαῖῃ ἴῃ δοαυϊδϑοθῆσα ἴο 
τ1πΠ6 Ψ}}} οἵ ἢϊ8 Εδίποῦ, δηά ἰγοιη πιοίϊνοϑ οὗ ἰονθ 
τονγαγάβ Ηΐπὶ δηα τονᾶγὰβ8 θη. ῬὙπογοίοσο, νηδῖ 
15 ἰοῆθ ἢ βοσαυΐϊθϑοθησα ἴο τῇ6 νι} οὗ {πὴ6 Ἐδίμου, 
Δη4 ργοσθϑαβ ἐπ ἴον ἰοναγά8 Ηΐϊπ δηὰ ἰοναγὰϑ 
Τη6Π, οαπηοῖ ὑαΐ θ6 ὨΙρΏΪΥ ρἰοαϑίηρ ἰο Ηΐ πη... 

ΑἹ] {Π|8 ρ΄δοθϑ [ἢ ἃ οἶθᾶγ αν ΟἹ νον {Π6 {τὰ 
ὨοίΊΟη οὗὨἨ 6 {16 ἐλο σοοά ϑῥεορήογά. Ουγ Τιογὰ 
ἸηἰΘηαἀοα ὈΥ {Π18 ἴο ἀδποῖβ (δαὶ ψ οὶ (ἢ 6 ΑΡροϑε1685 
ΟΧΡΓΟ85 Ὀγ Ποαά οὗ ἐδ Οἠιγοῖ, ]ογά, υγίηπος, ἄς. 
ον [686 Ὠᾶλπηθ8 ἅγθ δαιυίΐναϊθηΐ ἴῃ 56η86, δηά τηιι8ῖ 

δηά ἴο γθο}} ἴ. Νοῖν ΠΟ δυηοηρ (μ6 805 οὗ τγθη τυ] νϑηΐυγε ἴο 
ΒΔΥ [ἢ 5 ΟΥ̓ Πἰτβϑεϊ) Απὰ νῦο, ἴΠεη, Ὀυϊ πχυβὶ δοκηον]οάρε ἃ ἀϊ- 
Ψὴ6 νἱγίι ἴῃ “ο6δι8ὴ ᾿ ὙΌΩΝ, 
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γὲ οὈπιραγοὰ ἐορόῖῃεγ. δὲ. Ρατί ἋἜΒΡΕ. ἱ, 40.) 16}}85 
5 παι 41} (ΠΙὴρὰ ἴῃ 18 0 ]8 ὑοῦ ἢ ἀτα δεθ)θδέ τὸ 
ἔμ 85 1,ὐγά, ἢ ρονεγηβ 4}} [πη σϑ αἱ [}18 ρ 5 6, 
πὰ οὐ ἵν θοπί Αἰ! (πΐηρα ἀδρθηά : ἐπαξ ῃ6 παίῃ ὁπὲ 
4πῶ 1Π6 58π|6 ἀοίῃποη ἢ (Π6 Εδίθον ονδγ τΠὸ 
Ὀηζνογϑο, ΠῚ} {86 μον Γ οἵ σοθίογγειηρ Ὁ] βϑϊηρ ποῖ 
ΟἾΪΥ τ᾿ροῇ {Πο86 οἡ ϑδγίῃ, δι {Π056 1η Ὠρανθῇ, (968 
Μαῖίῃ. 28, 18.) Βαῖῃ δι μογ νοῦ ἀ1} τηθη, (866 
Ζζοῖὶι. 17, 2.) δῃὰ δβορδοίδ! ἢν ονοὺ ἰῃ6 ΟΒυτγοῇ, δηᾶ ἐπ 
556 γ οὗ ἴῃ ο86 ν ἢοιῃ ἢ6 Ὠδιίἢ σο]] ςείοι οὐ οὗ ἐμὰ 
συ οἷα νν οὐ], δ οἢ ἢ θα σ84}|5 ἀΐδ δῆθορ; δῃὰ 18 
σοπϑιτυϊοα κεφαλὴ, Λοαά, Ῥηίηοο, κύριος, 1, γα, 830 ἰῃαΐ 
ἢδ ΠΊΔΥ ὑὃδ 5381ιἰἰ πληροῦν τὰ πάντα ἐν πάσι, "ἴο Η]] 41}] 1ἢ 
ἴῃ 8}}, 1. 6. ἴο σΟΡίΟΙΒΙΥ ἱτπηραγ Ὀ] 5ϑἰηρθ οὗ 41} Κιη 5 
ἴο 4}}, 45 (σα 15 9814 (0 }} ἢϑρανδὴ δηῃά ὀδαγί. Ηρηςθο, 
ἴῃ ἀῃοίΒοῖ ῥίασο, (ἢ6 ΟΠΌγοἢ 18 βαά ἐο θὲ {η6 Ὀθοὰζ 
δ (Ἰγίβίν 1. 6. τ1ῃ6. Δ58θ]ν ΒΙΟἢ 185. ρονογηθά ΒΚ 
6 τϑὲ (848 [ῃ6 Βοᾶάγν Ὁ. {Π6 644}, δΔηὰ 15 Βυιθ]εοίοα ἐὸ 
ἐη 8 ρονοέηλποθ, Δηἀ ονοῖῦ ψῇῆϊοι, ΟΠ τΙ6Ε νας 8. ν ἢ 
9: ρα" σᾶγο, ἃπα θδβίοννβ ΟἿ ἷ{ 81} δον 5 ὁΐ "] 688: Πρ9. 
Ἡέηςαο, ἴΠ6 Ομυγοῖ 15 ἃ (6 ὃὈ6 “ ἰδ ]Π 685 :᾿ δηᾷ 
ἴῃ (].1, 19. 1η6 ψΠο]6 διπὶ οὗ αἰνίηθ Ὀ]6βϑ β5. ἰδ 
8614 ἴο Ὀ6 "5βϑδίβα ἱπ πη. Απε τη ΕΡ᾿. δ, Φ5. Οεϑὲ 
15 βἀϊ]4 ἴο Πανά “80 ἰόνρα {π᾿ (Ἰγοἢ 85 τὸ παν σίνδὴ 
ἩΜΏΒΟΙΚ ἴον 1{,, ἅς. γοπι 41} 1}}18 6 ὑπᾶῦὺ 868 ἐᾶι 
ΟἩτγίϑε δ τὴ6 Βοάᾶ κπά [οτά οὔαΠ6 ΟἸπαγοῖ), ποῖ 8ὸ 
πλοἢ} ὃῪ ἐσασἠηρ᾽ ἀπ α Ἰάνηρ ἄοννη ργθσθρῖβ, ἃ8 ὮὉΥῪ 
ἔτι ἀοχυϊνῖηρ σαἰυαέίου ὃψ ῖ5 ἀξαίδ, αηὰ (ἤθη 1π|- 
φατίηρ [{ τηγουσῇ (ἢ6 πγόαϊι οὗ ἢϊ8 ἀοοίτηθ, ὑπϊ 
8830 ὃν ἢ18 βοόονὲν ἀπᾶ ὀπηη!ροίθηςβ. (ἘΠ π|8.) 

20. δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεταί. Π6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΗΒ δαι- 
μόνιον ἔχειν, Δῃ 4180 δαιμονέδεσθαι, Δῃ μαίνεσθαι, ἀγὰ 
86.438 δηπίνα!οης.. Τὶ 85 οἶἴτόη, ποίνενθσ, ἢ τηογὸ 
(δ ἃ δόιηηοῦ ΓΟρισδοῖ ἐάδὲ ὄνθη δὲ ἐποϑὲ ψ θ 
Βροκθ ψῇδΐ ψ88 {γιι6 δηὰ τἱρῆϊ, γϑῦ ᾿ηΒΘΑϑοηδΟΪυ. 
([αρΡ8.} Ὑπὸ ν ῇο] 6 νοῦβὲ 15 {18 Ἔχ ῥ᾽ δι ἡ α ΕΥ̓͂ ΜΑι- 
Ἰαηά : ““ ΤἬ 6586 ἃγα ποίτ ποῦ (ἢ6 τοὐγεἶδ ποῦ (Π6 τὐογ ἐδ ΟΥ̓ 
Οὔ6 ΨἼΟ ἰ5 ροδϑϑββθὰ ὈΥ δῃ εὐἱέ βρίτιι. ὙΠοβῈ ψ ἢ 
τουρσῆῦ ψὰ}} οὗ ψόϑι8 ἢδιὶ ἤϑαγὰ ψίχαὶ (ἢ Ὺ σου α ποῖ 
Μ06}} αηΔονϑἐλπα ; γόξ (ΠΟΥ͂ Πα ἀ150 βϑδη τὐϊγα οὶ ϑ 6χ- 

νοῦ. 1Π. Φῃ 
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ςοράϊηρ 4} Ὠυπιδὴ ρον ἰδίου θχογίθἀ οὐ ἃ δ] μπᾶ 
τηϑῃ, (866 9, 6.) δπά {πῸῪὺ 7051} 1ηΐδγγεα ἔγοτῃ. [Π6 
αἀϊυΐηο ροισον ὀχοτίβα οὐ ἰἰδῖ οσςδϑβίοη Ὀγ «68ι18, {πὲ 
ἢ95 ψογάβ σουὰ ποίΐ Ὀ6 ἴμο86 οὗ ᾿ἰηβδηϊῖγ, θυ 6 ΓΘ 
ΓΔΙΠΟΓ {Π086 Οὗ ΒΟοῦΘΓη688 Δηα ἔγι ἢ. ΤῸ (18 σχίσμα, 
ΟΥ σοΠίσον θυ, ἤοψανοῦ, οὐσ [ογὰ ἀο68 ηοΐ δανοτί." 
(Τιϊπιδη.) 

ῷῳ, 28. ἐγκαίνια. Τἢ 5 ψογά, ἰη (ἢ6 δορί. δῆβνγοῦβ 
ἴο (6 ΗφοΡ. ΓΙ, δηαὰ ἀδηοίεβ ἃ δαβϑί 1 σοπηπιοιο- 
τϑιίοη οἵ βοιηοίῃίηρ ἀεαϊοαίθα, ργαβεγνθά, ὅς. [{ 
ἤθΓα βίζηὶῆθβ {Π6 δαϑὶ ἰηϑεΠπι6α 1 πΠΘΠΊΟΥΥ οὗ [ἢ 6 
τορυγρδίίοη οὔ 116 ἰοιρὶα ἀθἤ!εα Ὀγ ΔὨἰοοἢ 8, ἀπὰ 
115 ἀεαϊσαίίοη ὈγΥ ΨΔυιϊα5 ΜαἼοαῦθιβ. ὅδὲα Νίαςς. 4. 
ὅθ. ψίιογα 1 18 ο8]| 164 ἡμέραι ἐγκαινισμοῦ. [|ἴ νψγ)88 
ςοἰευγαιβα οἡ (6 ἐνθηιγ- ἢ οὐἁἨ (Ἰδ᾽6ιι, δαυϊναϊοπς 
ἴο {πΠ6 Πδοηίῃ οἵ Πδοθθροσγ. [η 2058. Αηί. 19, 7, 7.11 
18 ς4|1ὁὰ φώτα ; δίησα ἔογ εἰσίῃ ἀδγ8 ἰδηίθγῃβ δηὰ 
(ογ ἢ 68 Ψογα ᾿ρῃςοα ἢρ ἴῃ [ἢ6 ἤοιιβ68 88 ἃ ἰοκθῆ οἷ 
Ἶογ. ἼΠἼΙ8 ἔδαϑί νναὰ8 οοἰεργαίθα ποῖ ΟὨ]Υ δἱ Ψεγυβαί θῶ 
(645 16 ἔδαβί οἵ [Π6 Ῥαββονθσ, Ῥεηϊθοοβί, δηὰ Τάρεσγ- 
Ὧ86168, σῇ σου]ὰ ΟὨΪΥ Ὀδ6 ρογίογπιθα {Π6γ6), Ὀυΐξ 
ΘΥΘΓῪ ψθογα τπγουρηουΐ (Π6 ψ οΐΪΘ σουπίγγ. ὅ66 
ΙΤλριἔοοί. (Κυϊη.) Τῆς ψοτάβ καὶ χειμὼν ἦν ἅτε ὈΥ͂ 
τηοβί σοπιηθδηϊδίογβϑ οχρί δηθὰ, ““δηὰα 1 ψγ8 ψ  ΐογ.᾿" 
Βοηροὶ {πη Κ8 (Παῇ [ἢ6 ψογάβ ψογα δ 6α ογ [6 ἴπ- 
ἐογῃγδίίοη οἵ [086 Γοδάθυϑ ψῇο χὐϊσῃῦ ποῖ Κηον (ἢ 6 
ἐΐπιθ αἱ ΜὮΏϊοἢ τἢ6 76 νν8 οοἰεργαίθα ἴῃς ἔδαδι. Βοΐ 
δομιηίάι, [6 ΟἸδίο, [πῖρε6, Ηρυμδη, ͵εἰβίδίβ, 
ϑοιηΐον, Μαγκίδηά, δΥεβίοη, Κυϊποοὶ, δπὰ Τιιῖπιδη, 
(Κα χειμὼν ἴο 5ἰσηϊΐνγ, πκ {πὸ [μδιἱη λέθηις, ἴπο]6- 
Ὠιθηϊ, ΓΔΙΏΥ͂, ΨΊΠΓΘΥΪΥ οδίμοσ. ΤΥ γοΐοσ ἰο Μαιί. 
16, 8. Δ] Δη ΝΥ. Η. 9. 20, 80. Ῥο]]υχ 1, 108. Οὐρογ 
Οὔ 5. 2, 10, Μυηΐκοῦ οὐ Δηίοη. ,.. 96. Ρ. 176, δά 
Αοἰβ 7, 40. [τ ψουἹὰ {ἢπ18 ΒΌΡΡΙΥ ἃ γϑᾶβοπ ὙΠῪ 

ἘΞ Ουνγ 1 ογὰ οἤοβα ἴο ρα88 (ἰι͵8 ΟνῈΓ ἰη δίϊθησθ, Ὀδοϑιθθ, οἡ [86 οῃθ 
πιδηΐ, 6 ρΡεροεϊνοὰ ῃδἴ τῃο56 ἢ ο αἰδββοηϊθὰ ἤγοτῃ {Π686 βἰδηάδοτοιυδ 
ῬΘΙΒΟΠΒ, ἴΏ ΒυΠη6 ΠΊΘΑβθΌγα Γαηἀογθα ΔΏΥ δηϊηπηδανογβίοη ὉΠ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
Ὀγ, 88 ἰἴ γα γ6, ΒΟΥ Ρ; [ῸΓ ἢϊπι, αηά Ὀδοδυθθ, οὐ {πα οἴδεγ μδῃὰ, 
δε ἀϊὰ ποῖ (Πηἰκ (ῃοδϑε σογί ἢν οὗἉ ἃ γερὶν, ψ0, δῇίον μανίωρ Ὀθεδοϊὰ 
δΟἢἈ ἃ τηΐγϑοὶθ, οου]ὰ υἵΐον 898 οδ]υτηηΐεβ. { Ε Ὦγαι.) 
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εβις ψγὰ8 ψαϊκιηρ ἰἤδγθ. Ὑὶ ἰξ νου πᾶν θθθη 
85 Ὑ6|1] δυρμορίθα ὈΥ͂ {π6 ἐΐνια οὗ γϑοὰγσ.0 Νοπηυβ 
ΒΟΙΓΟ ργδβοινοϑ ἃ ΠΘΌΪΓΑΙΙΥ : δηὰ 1 {ΠΚ 1{ Ργυάσθης 
ἴο ἔο!ονν 18 ἜΧϑιΏρΡΪ6. 

28. ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομεῶντος. 50 0816 4,88 Βανίηρσ 
Ὀοθη θυ Ὀγ δοϊοπιοη. [{ Ἰοοκεεὶ ἰονναγάβ (ἢ6 Εδϑί : 
Δηα 15, {πογοΐοσγθ, ὈῪ .08. Δηΐ. 20, 9, 7. ο4]|6ἀ στοὰ 
ἀνατολικὴ, ἐλε Ἐαδέογη ρογοὴ. [{ νὰ8β 188 ΟἾΪΥ ρατΐ 
οἵ (π6 Τορ]ε Ἰοἷϊ πη] π]υγοα, ψ ἤδη (ἢ6 Βα Υ]Ο 8 ἢ 5 
ἀοβίγογεά (δὲ εοαἀϊῆςθ. Ηρησο, Κη Αρυιρρα, 
τπουρῇ 3ο οἱ 6 ἃ γ΄ {Π6 ΡΘορΐο, σου]ὰ ηοῦ 6 ἱπάπιορά 
ἴο ἀδιῃ)ο]} 15} (ἢ}}5 δηαϊθηΐ ρΡ[16, ανθη ἔογ ἴΠ6 ρᾳγροβα οὗ 
θυ ἀὴρ Ὁ ἊΡ ἀπηθῖν. ὅ66 208. τ[ἢδγα. (Κυΐϊη.) 1 
ἈΡΡΘαΓΒ [Πδ΄ βϑνϑγαὰὶ ογίϊσοβ, οἵὔΓ.᾽}ή ΡΙ4ΖΖᾷβ, ΨΘΓΘ 
ογθοίθα τουηά {86 Ταδηρίο, ᾿π ΨῃΪΟἢ ΡΘΓΒΟΠΒ παῖσἢξ 
ΜΑΪΚ, δηὰ (6 Ἰ)οςσΐοτβ δηα οἴμοι Μαβίθγβ, πηὶρῃέ 
ΘΟ Ποία οἵδὶ 1ηβιγιοίοη ἰο {Πθῖγ ἔοΠ ]Οὐν δ, 
8ῃ6ἰτογοαὰ ἴτοη (6 ποθ πΊΘηοΥ οὗ {6 ψοδίῃογ"Ν 
(Τιιπ4η.) Ῥοτγί!ςοβ, ἴῃ ἄτθοςα δηή Ποπῖο, δηὰ [ἢ 
(ἢ6 Ελϑί, ψϑέϑ οιἵδοσ ἀδίδομοα ἔγοπὶ ἤου 568 πα ἰοιη- 
Ρἰ68, οὐ οἔδογνβθ, δηἀ ψογὸ σοηϊτινοῦ ἔῸγ νναϊκίηρ ἴῃ 
ναὶ ψοδίθῃογ. (δ᾽ εβίοβ.) Γῆ ποαίῃθῃ ἔβη ρ}68 βθθιῃ 
ἴο αν ὕδθῃ βυ ρβογνίθηΐ ἴο [ἢ 6 5816 Ρι!ΓρΡΟθθ5. 80 
(6068 (οἰἴρα ὃν Ὑεἴ5.) ἐτυγχάνομεν περιπατοῦντες ἐν 
τῇ τοῦ Κρόνου ἱερώ. Τιξηδη {Π|ΠηΚ5 {Π|8 ννὰϑ9. οδ] θά 
ϑοίοιμοπ᾽ 5 Ροσοῇ, ἢοΐ 88 ανηρ Ὀδθη δοδέξ ὈΥ Π1πῚ, 
Ὀυΐ ἃ8 δβίδηάϊηρ ἴῃ {Ππ6 β8π|6 ρίαςβ {αὶ δοϊομηοη᾿ 8 
ΡῬογίϊοο πὰ οσςσυρ!εά, δπὰ θγθοϊθα, ἘΠ Η͂γ οὐ οἵ {Π6 
τηδίοσ 8 ϑιρρ οἀ ὈΥ 118 Τα ]5.. 
... 934., ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις. Οἡ {ἢ6 56Π86 

οἴ αἴρεις, σοπητηοηΐδίοῦγβ 8Γ6 Ποί αὐ ἀρτοοα. Μϑην 
τηοάύοφσῃ οὔΘθ5, 38 [6 Πίου, Εἰβηον, Κυοῦβ, δηὰ ΨΥ ΑΚο- 
ἤοἰά, Ἔσχρίδιη ἐγ δ εὐἱξῆ, οὐ εὐδαγῳ ἐο ἀεαές. Ν εἰβιοῖη 
ἰηθεγρτοίβ, ἀδοοῖυο μα τευ ἢ υαἱπ ἤορθ. Βυϊ. 686 8ὶρ- 
πἰδοδιϊοηβ ἅγο ΠΘΙΓΠ6Γ βι1{40]6 ἴο {Π6 σοηίοχέ, ΠΟΥ 50 
Βαίοηι]ν βυρρογίβα Ὀγ δυϊπογγ. 1 πιυϑῖ δΔοαυΐίαβοα ἴῃ 
(ἢ6 Ἰηἰογργοίδιίοη οἵ {Π6 δαυῦὶν ατϑακ σοπηπηδηίαδίοτῦβ, 

᾿ Κ Τῃ ΙἴΚὸ σηδπηργ, ἴἢ6 Ογεεῖκς ρογὶραίειϊα ἢ ]ΠΟΒορἤθ 8, ΟΥ ϑίοοϑ, 
ἀε]ϊνογοὰ {Πεῖγ ῥγοσορίϑ ἤῃ ρυ Ὁ]16 νν8} 8 πὰ μογΓσΟΕ8. 

ὧν 
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δηἀ δοΠο)!αβῖβ, λοίά ἐμ ϑιιδρεπδο. 8ο Ἐλπιιγηνυβ δηὰ 
Ζοῃδῖαβ. 45 ἴο ἴπ6 σοπ]δοΐιτο οὗ Μαγκίδης, ὑγουρῃς 
ἔογναιὰ ὈΥ Οτίοϑθδςεϊ,, αἰωρεῖς, 10 18. ἐπδαγ 5510 ]6, 
βίησα 1 ψοι]αὰ ΟὨΪΥ σα θϑι1πι|τ6 Δη Θδ5ὺ γοδάϊηρ ἴογ ἃ 
ἀπῆοι! οἤο, ἀπά ᾿ξ 1ξ ψοΓΘ (48 11 18 ποέ,) βιιρροτίβα 
ὃν Μ55., ἴ’΄τ νου] πηϑγιῖ γϑ)θοῖοη 88 ἃ σίοδο, νῃϊοῇ 
τηῖρῆς θῈ ργονβὰ ἔτοπι Εν τ ἢ γτηῖιβ : Αἰωρεῖς, ἀναρτᾷς, 
μεταξὺ πίστεως καὶ ἀπιστίας. ΤΊνα συπηπηοη τοδαϊηρ, 
8η (ἢ6 σοιηπηοη ἰηἰετργρίδιίοη, πηι {πΠδγοίογα ὃὉ6 
τοίαϊ θά. Αἴρειν, Κα ἐπαίρειν, ἰῃῆ (ΟἸα5881.41] τγίίαγϑ, 
βίρηιῇῆθβ ἰο γα186, εἰεναΐθ, θβχςῖθ ἴο ἢορο, ἴο ὈυΟΥ ὕρ 
Ψ1 ορθ. 7.18, οψανογ, 185 ηοΐ 6 βθῆ86 ἤθγα 
τοηυϊγοά, ν]]ςἢ 18 ἴο λοία ἐπ δι ρθη86 : δηὰ γεῖ 1 ἃπὶ 
Ὠοΐ ΑΓ [Πδὲ 1{ 15 ΒΥ ΨΠΟΓΘ 80 86 Ὀγ {16 (458581- 
οΑ] ψγίοσϑ: δἱ ἰθαϑῖ, ἢοΐ ἴἢ ἃ γιθέαρἠογίοαί 86Ώ86 ; 
{πουρὶ, ἴῃ τἴῃ6 ρμἠήψοϊραἐ 56 η86, 1 ὁσουγβ ἰὴ ΤὭυογά. 
η, 41. δελφινοφόροι ἡγμέναι ἐκώλυον. Β]Δοῖκνν4}}, ἱπά66ά, 
οἰί68 ΡΙΠ]οβίν. ὦ, 4. κἀμε πάνυ αἴρει ὁ λόγος ὃν εἴρηκεν. 
Βιιῖ {Π18 ρσγοόνϑβ [ππ|6 ; βίποα Ῥῃιμοβίσαϊ8 ἔγθαιθηι 
ὈοΓΓον 8 ΘΧΡΓΘΒ8Ι0η8 ἤοηι (ἢ 6 Νανν ΓΤ οβίδαγθηΐῖ, δηὴ 15, 
ἸΏΟΓΘΟΡΝΘΣ, ἃ ΜΓ ΘΓ Ψ ἢΟ Π88 την Πεέίδηϊοέϊο ΡΠ γα865. 
Ἴ]ιῈὸ [,αἴη διϑροηάογο 5, ᾿πεἰθθα, οἴϊθη υβοὰ ἰη {15 
Β6η86 : {που ρ]. σοηογα! ν ἢ 1116 αααἑέίοη οὗ δαρεο- 
ἑαέϊοηθ, ΟΥ 8016 81:0}1}}8 δχργθβϑϑίοη. 70 ἰχγῃ, ἢον- 
δνοὺ, ἴτοῃ τῃ6 σοῃϑίασδγδίίοη οἵ ὐογαβ ἴο {παῖ οὗ 
ἐλὶηξδ, ΨΘ τΔΥ Οὔϑοτνο, (ἢδῖ, ἰο {15 ᾳφυσϑιοη ((Πουρἢ 
δαάτγοββϑά, ἃ8 1{ 5668, ἢ ἃ ἀδϑίρη ἴο ϑηΐγαρ Ὠίτ,) 
οἷν 1,ογὰ δῆ οῦβ τ] ἀν, (γαῖῃογ ν Ἰϑῃϊηρ ἴο ἰηϑίτασὲ 
{πη γε δῖ6) “1 ἤᾶνα δἰγοδαν ἰοἱὰ γοιι (ψῆο 1 8πὶ, 
δὰ Ὁ αἰρηΥ), θὰ γε ἤᾶνθ ρϑγνϑιβοὶν τγοιβοὰ 
εἰ. (66) αἶα (πϑγβοι]ου8) ψόογκ8 ψῆϊςσῖ 1 ἀο ἰἢ 
1Π6 ὨΔπ16, ἃηἀ ὈΥ̓͂ [π 6 δι! ΠοΎ Υ οὐ τ1π6 ἘΔίΠποσ, [ἢ 688 
θα Μ]Π688 οὗ πη6 (πὶ 1 δὶ ἀορυϊοα ἔγοπῃ ἰ τ). 
ΤῊ18 πηϑαρ ΓΙ ς 8] 86η86 οὗ μαρτυρεῖν, ὟὟ οεἰβἔοίη {Πι8- 
ἔγϑῖθϑ ἔγοιη Ἠβγδς 68 ἀ6 1)60. "Ἔργα δεῖ μαρτυρεῖν, 
οἷα ἡλίου, νὺξ αὐτῷ καὶ ἡμέρα μαρτυροῦσιν, αὖρα αὐτῷ 

τυρεῖ, γῆ ὅλη καρποφοροῦσα μάρτυς ---- οὐρανὸς 5 

πα δας 541181. Η. 8, 6. Θυϊὰ τ ἃ ΜοιλαθυΒ ϑυα 
αυδηάο γ66 ρίμϑ υαἷοέ φμαπι υεγδα  Α(ἷς. Βχωι. 96. 
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Θυοὰ 64 ῥα55,596:), α1ϑ 46 τη6, οἰϊδπὶ π16 ἰδόθηϊό, 
1ρ88 ἰοφυογοηίαγ. Ἐ ΒγῪ ἔργα, ἃΔ.6 ηοΐῖ πηρδηΐ, ἃ 9 ΒΟΠ1δ 
σοτηπηοηΐδίογβϑ [(6}} 115, ἀηῳ ψοσῖκ5 οἵὗἠἨ (ὨΠτιβί, ϑ110 ἢ 85, 
ἔτοτῃ πον αἸΠΗΥ τὸ {{|ὸὲ δἰ θυ 68 οὗ τ1ῃ6. ὈΘΗΥ, 
ἐσ, ῇ ἃ σογίδι ἢ 8Β6η86, θ6 5816 ἰο ῦ6 Ηἰ5 ΨψουΚϑ, 
ἄοπο δίϊογ Η]8 ὀχδιηρίθ, Ὀυϊ ΘΧΟΓΔΟΓἸΠΆΓΥῪ δη6 ρι6- 
τοτηδίυγαὶ! ΟΣ Κ8. 1ἢ15 88 ὈΘΘὴ νϑ σὺ ψ6]}} (οἰθηάοά 
δραϊηβί [6 8οδθρίϊςαὶ δοῇοοὶ ἴῃ (ὐθγιηδην, ὈΥ ϑιουγ, 
ϑβομοίι, Κυΐϊποορί, Τιϊπιδη, δηα οἴ 6 Γ8. 

45. ἐν τῷ ὀνόματι, '. 6. ὈῪ 1{Π6 ΔΓ ΠΟΥ Δη ὦ ΡΟΥΤΟΣ 
οὐ (Οο4) τγ Ἐδιῃογ, 48 ὈΘΙΗΡ ἃ ραγίακογ οὔ [Π68 
Ὠινῖηθα αἰζγιθυΐο8,  ἢο ἢαίῃ (Π6 58:6. δῃά οι (ἢ6 
δ81η6 88 ἴἢ6. Βδίῃογ, (866 ὅ, 17. 564.) πὰ 85 οΐηρ ἃ 
1 εσαία βθηΐ Υ Ηΐηι, ἃπα οηάαρα ψ1} ὮΒ ΡΟΝ ΘΓ. 
ΤΠ ἔογοα οἵ οἵιγ 1 μογ 8. ἀγριτηθηῖΐ 18, {πδ΄ ΘΥΘΓῪ ΟἿΘ 
ΨΠΟ μαῖἢ βοθὴ δηά Κῆόνη {Ππῶὲ (ῃ656 ψοσκα ἤᾶνα 
Ὀ6θη στρα ΐν ἀοηθ, πη [6 ηςΟ πη Κ6 {Π|6 σογίδ! ἢ 01. 
αἸιιϑίοη, {πα ἢ6 Ψῆο Βᾶ8 ἀοηβ βοῇ ἃςῖβ Ὁγ Ὠνὶηα 
ῬΟΥΘΓ, [8 ἐλογοίογθ αἰν! 6 σΟΠΊΠ1 85] ΟΠ ΘΩ͂, ἃπ ἃ τη8 
ΟΪα! Δ ογο [ῸΓ 4}} {παῖ 6 βδᾶγβ. (Κυΐϊηοοὶ απὰ Τιι- 
τη8η.) Οὐ ],οτὰ Ρτοσδοάϑ ἴο ϑὅπενν Π6 σαϊι86 οὗ [Π 6] 
ὉΠ 6]]16ὅ: ᾳ. ἃ. ““ Βυξ γα Ὀ6]Ιανα ηοΐ ἴῃ τὴθ, ΠΟΙ ΕΠ16Ρ 
1 ΤῊῪ τὐογα, ΜΝ ὮΘΗ 1 ργοίθϑθ τηυβο] το ὕὑ6 {Π6 Με8- 
518 ἢ, ΠΟΙ ἴῃ ΓΗΥ τον ἦδ, ΜΨΈΏΘΗ 1 ἀθιηοπβίγαϊ πΊυ 86} Ὁ 
6 δϑι9ἢ δγ τεῆρὴξν ἀδρεῖς, δϑοιιδθ (45 1 8814.) γ8 ἂγθ 
ηοΐ οἵὁἨ τῦΐ ἤοοϊ," Ψ1} ποῖ 80 ἘΠ γ γουγβοῖνοθ ἴὸ Ὀ6 
δγοιρπὲ τηἴο ᾿τ, Μη] ποῖ οπηγαεθ τὴν ἀοοσίτβο, δηά 
ΒοοοΠΊΘ ΟἸ{1Ζ6η8 οὗ τὴν ΚΙηραριῃ." (ΤΙ η.) ΤῊ 
ψογ8 καθὼς εἶπον ὑμῖν, ΔΓΕ ψΔηςηρ ἴῃ βοπ6 ΜΝ. 

“ἰ Ὅν, Οδιρθε}! οὐ]δοίβ ἴο ΟἿΓ σοπηπιοη νουβίοῃ, “ 1 ἰο]ὰ γου, αηά 
γε θεϊϊενθὰ ποῖ, δο. οὐ {Πε6 στου πα τΠ8ῖ οὐγ ϑανίουν Ββδὰ πενϑν ἰοἱὰ 
(Πδηὶ ἰῇ ἜΧρΓΘ55 [6 })5 ἐσλο ἢδ ννᾶϑ8 ; δηὰ {ΠΟΤῈ Πα νου ΚΘ Πα οΥΣ : 
1 «αἱὰ ἰο ψοιι, διιὲ ψ6 δεἰϊουεα ποῖ, " ἐδ τ'ονῖκβ ιολϊοὴ ὶ (0 ἐπ τὴν Ῥμ ]οτ 
πάπιο, (εεἰἰ {Ὁ ΟΠ πιο. Βαϊ {ἰεγε 18 βδυδηδι πῖπρ' ὨΔΓΘ ἢ δηκὶ βλγ- [οϊοποὰ 
ἧῃ 8 νεῖ Ποα ; δηὰ 85 ἴὸ ἴπ6 αὔονα οὐὐοοιίοη, ᾿ἴ ἸΏΔῪ 6 δηθινεγοά, 
παῖ του ἢ οὖν γα δὴ ποῖ ἀοῃδ 50 ἐοέϊάθηι υετὑϊν, δινὰ 84 δῸ- 
δἴαὶ ποὰ ἔγοη) τηθητοηΐηρ {Ὧ6 παηιὸ Οὗ ειϑἱαΐ, γοῖ ἢ ᾿δῇ 5υρροϑιοα 
αἰρεδαν, οεαγὶγ οπουρῆ, ἰπαὶ 6 ννὰϑ ἴΠδἴ μεγεοῆᾶσα, ἱπουψῇ ποῖ 
διε Δ ΟὯ6 89 ἴβεγ ἜἊχμεςῖο, Ὠδῖ6]ν, 8ῃ δαγὶ Ϊγ πποηδγοῦ δηά 
τὰ ΠΥ ΘΟΠαυΘΓΟΥ, 

80 αν ΠΌπΙ Ὀεΐηρ; Οὗἁ ΠΥ 8ῇῆ6δρ, γε Ἔενβη δἰίετηρῖ ἴο 8]]1δῃδῖα την! 
δἴγεερ ἴσοτῃ ππὸ. (Έεἴθ:} 
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δηά νογβίοῃβ, πο υάϊησ Νοηπιι5, δηδ ἀγα Ὀν πιοδὲ 
ΟΥΙ 68 το] ςι664, 48 ἀσγίνοα ἴτοιῃη {π6 (ὐγαπ) σι δηδ. 
Βιυῖ τ1η6 ΔυςΠογιῖν οὐ ΝοΟΏΏ 8, ἢ δυο σΆ868, σ8η Ὀ6 
Δοσοα ὃυῖ π||Ὲὰ νεῖϊσῆϊ: δηὰ, Ἰηά66α, (48 [διρ6 
δι ροοβίβ,) 6 βθϑιὴ8 ἴ0ὸ ἤδνθ δἰγθδαν δχργθββοα {6 
αἰδιβα ἴῃ {Π6 ργθοθάϊηρ' ραγὶ οὐ 1Π6 [ὈΥΠΊΘΙ νοῦβ6. [1 
15. ποὶ ᾿κΚεὶγν {πᾶὶ (Π6 Οτγαπηπηαγίδηβ 5ῃουϊ ἃ ̓ ανα 
846. {{18 ΓΟΙΠΊΔΓΚ; 8Π6 51{}}} 1688 [ῃδὶ {Π15 5ογὰΡ 
βου ]ὰ παν θθοη ἔοιβίθα ᾿ηἴο ἃἰπιοδὶ 41} ἴἰΠ6 Μδϑ. 
(ον οἰσίιε Ὀείηρ νοις 11,) τορσοῖμοῦ ἢ {6 
Μυϊραῖα, δηὰ βοιηθ {Γδηϑίδιοηβ οὐὗἠ ϑυβδοτζγαϊηδίθ 
ΔΌΪΠοΟΥΙΥ. ΤΤΠ6 ΟΠ 5810 ΠΊΔΥῪ 6 δοςουηϊδα ἔογ, οὔ 
{π6 ῥγίῃς!ρ]α (ἢδῇ {1118 οἰδι86 185 ρθου Πγὶν αἰοζιραγά ; 
ἴον, ἴτοπὶ ἴπΠ6 ψνογα8β {[Πϑιηβοῖνοϑ, 1 18 ᾿ΠὨρΟΒβιΌΪ6 ἰο 
ἀεδίογΐίηθ ψ πεῖπογ 10 Βῃου]α )6 ἴα Κοηὴ νὰ τ[Π6 »γο- 
οϑαϊηρ, οὐ [6 7οἰοιυηρ βθηΐθηςθ. 76 οἶδε 18 ([ 
αν ἢ0 ἀοιιδι) σοηυϊηθ, δηκὶ [88 γοίθγρηςα το {86 
»γεοραϊηρ ἀϊδοουγβα οὗ ἴἢ6 σοοά δλορἠογα, 85, νά θϑα, 
ΒΡΡΘΔΓβ ἔτοῖη {π6 ψογαϑ Του ίης, ΙΏ νοΐ, ΟἿΣ 
1 οτὰ γέδμπιος τῃδι ΔΙ ροῦγ. Βυῖ 1 80, 11 πηυδί θ6 
)οηδοά ψίιἢ (ἢ, 2υδοιυΐηρ ννογ8, ἴογ ν ῃϊςἢ, νὰ ανα 
{πΠ6 δυϊποῦῖν (Υ Δὴηγ 6 τπουρῆΐς Προθββᾶσυ,) οἵ 
βοῃη6 Μ55., δηὰ Εὐϊῃγι8. δο αἰ8ο ΒΙβορ Ῥθᾶγοθ, 
ΟδρὈ6}}, αηαὰ Ναίοσ. Ὑπὸ νοΐ ραβϑαρα 15 ψ 6 ]]} 
ῬΑΓΔΡγαβθα ὈῪ Απιμηοηϊιβ ἴῃ (ὐδίθῃδ : “1, 1ηἀ 664, 
Οὔ ΠΥ ρατί, αν ἀοπο δἱΐ {πὶ [8 ᾿Ἰησυπιῦθηῦ οὐ ἃ 
δοοά 5Βορῃογά : Ὀὰϊ 1 γα ἀο ηοΐ [Ὁ]]ΟΝ πι6, 10 15 ποΐξ 
Ὀδοδυδα 1 8πὶ ηοΐ ἃ Βῃ6ρ ον, θυ. θδοδιβ6 γ6 ἅγὰ ποῖ 
Βῆ66ρ.᾽" 

27---ῶ0. τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει. 
Ηετ ἀραΐη, ἃ8 δἴ νϑγ. 16. οὔὖν [ογὰ ἢδ5 δρρ! θα τ 6 
ΠΔΠῚῸ τὰ πρόβατα, ΟἸἾΠΘΙ ἴο 81} πίθη 1} ρσθηοιαὶ, 
1ηΔϑιηποἷ ἃ8 ΠΟῪ 8Γ6 ἀθ]νογθὰ (ο ἢϊπὶ Ὀγ τἢ8 Εδῖθοσ, 
ΟΓ 8ρ6οίδ νυν ἴἤο868 Ψῆο βυβθνγ [Π ΘΠ] 56 ν 65 το θ6 Ὀγοιρῆς 
ἴο [ἢ6 Δ55ΘΙΏ]Υ οἵ ἢ5 δι {Π{ὰ] ἔὈ]] οννογβ. ὙΠθβ6 
ἤδαν", 1. 6. ὈΌΘΥ ἢΪ8 νΟοΙς6 ; δηᾶ 6, οὴ {Π6 οἴου ἤδη, 
“Κηονοι},᾽ 1. 6. “Δοκηον εαρεοίῃ᾽ [δηλ 85 18 οἴῃ, 
Ἰονϑίἢ (Π6π, Θχθγοιβθίἢ ἃ ΘΟ ΔΓ σᾶΓΘ ΟΝΟΙ {Π| 61], 
Ργονί ἀἄθιῃ ἔοσ {Π6 1 ψο γα ἤθγθ, πὰ {ῃοὶγ βαϊ νδίίοη 
Ὠργραίοσ. ὅδ᾽66 νοῚσ. 14. δὰ Μαεαί(. 7, 238.{Ὀ. ΤἼΤ[656, 
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118 Δ ἀ64,, γοέΐοιο δἶηι, 1. 6. ὈῪ [Δ δηά οδαάϊδηςο, 
Ριοΐδδβ πὶ ἰο Ὀ6 {Π6 διιῖῃοῦ οὗ {Π6ῚΓ βαϊνδίίοη, ρίδοθ 
{Ποῖ ἤορ6 οἵἉ βαϊνβιοη ἴῃ ἢίπὶ Οἡἶγν, 866} 10 ἴσοι ἢϊπ 
ΔΙΟΏΘ, Ἵν Ὠὶ5 ργθοθρίβ, δηὰ [Ὁ]]|οὐν Ὦ18 ΘΧϑιΏ]68. 
Το {π686 ἢ6 ρίνοίῃ οἴθγη] 116, 1. 6. 1ηὴ νἱτίαθ οἵ [Π6 
Ῥονοσ ψ ῃ ἢ τῃ6 Εδίθογ ἤδῖῃ ἀπ! νογοά ἴο ἢϊπι, οὗ 
ςοηΐογηηρ ἴδ ἀπά Ὠδρρίη688, θοίἢ ἤθγα δῃά ἤδγθ- 
δἴθοσ, ΟἹ 41} πὸ ΘΑΓΏΘΒΕΪΥ βοοῖς 10 ἴῃ (Π6 ι.ι58 οὗὁὨ 16 
ΔρΡρΡοϊηϊθα πιθϑηβ οἵ βαϊναίίοη. ὅθ66 “Ζοβη 17, 2. 
(Γππιδη.) Τα ραββαρα 18 ἰἢυβ οἰθσδηιςν ρᾶγὰ- 
ΡΙιγαϑοὰ Ὁγ Νοηηὰβ: Οὐ γὰρ ἐμών ὀΐων ταχυπειθέος 
ἐστὲ γενέθλης. 

28, ϑωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται 
εἰς τὸν αἰῶνα. Οὐ μὴ εἰς αἰώνα, 18. ἃ Τογηγυ4 ψὨΙΟἢ 
ἀδηοίθβ πϑυθῦ. 866 Φοδη 8,561. 18, 8. (Καϊη.) 1 
18 ῬΓΌΡΟΓ, δονανοσ, ἴο οὔϑοσνα ἰπδὶ {Π6 ρΡἤγαϑα 18 
Β[ΓΟΏΡΙΥ δ ρἢδίοδ! : ἰΠοιρῇ 1{ ἰ5 ἀΙ ΠΟ] ἴῸ ΘΧΡΓΘΒ8 
{Π15 1 ΔΎ οἴδαν ἰδηριυάᾶρθ. ὅεδα Βρ. Ρεᾶαγοβθ. ΤΗ πη θη 
118 ΡΔΓΆΡΉΓΑΒ6Β: ““ Αἴ ΠΟ {{π|6, ΠΟΙ ΓΠΟΣ ἴῃ {ἢ15 ΠΠδ, 
ὯΟΥ 1η ἀδθδί, ΠΟΥ δἷϊογ ἀθδίῃ, ἴο 48}} εἴθγῃμυ, 5881} 
ΔΏΥ [Ὠ1ηρ' Ὠάρρθη ἰο ποῖ [ἢδ΄ σδη γοῦ ἴΠ6πὶ οὗ {Πεὶγ 
ὨΔΡΡίΏ658, ἀδργῖνα ἤθη) οὗ, οὐ ἴἤτονν ΠΙπάγϑηοθβ ἴῃ 
[Π6 ΨΥ οἵ τῃοῖγ βαϊναι!οη." . ΕΓ [ΠΟῪ ἅγα δηΐσοὶ 
σοιητη 64 ἴο (ἢ6 σᾶγα δηα ρῥγοϊθοζίοῃ οὗ (ῇῃγιϑὲ [Π61γ 
Το, ν ἤοβα ρον. δηα ἰονξ 8Γ6 80 σγϑαῖ, (ἢδί ποίπιηρ 
ΜΝ Ὠδίονοσ, “ ποία (1 {π6 ψογάβ οὗ δί. Ραδι}]),) 11{8 
ὯΟΙ ἀρδίῃ, ΠΟΥ δῃρ6}8, ΠΟΓ ῬγΓΙ ΠΟΙ ρ 4 1168, ΠΟΙ {Πὶηρ8 
ῬΓαβδθηΐ, ΠΟΥ {Ππ|ηρ8 [ΓΠΓΘ, ΠΟΙ ἤρᾶνθῃ ΠΟΓ δαγίἢ, ΠΟΥ 
ΔΏΥ ΟἴἤοΥ (ἢϊηρσ, σδῆ ΘΥΟΓ γαηονα (ἤσπι ἔγτοπη ἢ 8 
βονθγῃδηςσρ." (ΤΠ πα η.)}) [πῃ {(Π6 ἐμέμγο 15 ἱποϊ ἀρὰ 
1πῸ Δυχι ΠΠΆΓΥ νογῦ δύναται, σα. (ἘοΒαητη.) 

29. ᾿Εκ τῆς χειρός---μου, 15 [ὨΠουρἢ δὴ ΗΘ ΟΓΑβι) [ῸΣ 
πιθ6, ΤὨδ ρἤγᾶβ6 18, ἤοψανογ, ἰουηά 1ἢ (ἢ6 (4881. 4] 
ΓΙ 6Γβ. [{ πηυδί Ὀ6 ορβογνϑά, (Παΐἴ {{π| [Ὁ] ον ην ψογαὰ 8 
8Γ6 Δα ἀ6ἀ ἴον (Π6 56Κ6 οἵ σοπῆσιϊηρ [18 ῬΓΟΙΏ186, δηά 
ἴο 5δῇον [6 γϑαδοη τυὐὴψ ὯῸ Οὔ6 ψὨδίανοσ οδὴ βηδίςῃ 
ἴθ θ66 δ {Π1}} ττογβῃιρροῦβ ἔγοπι ἢϊπ|, ὁ πατήρ μου, ὃς 
δέδωκέ μοι, μείϑων πάντων ἐστί, ἐδιο Ἑαέδλον ἀαέή ἀοἰὶ- 
υογο ἐΐοηι ἐο πι6, ἰ. 6. ἴῃ ογτάδγ [Πδὲ 1 τῇδυ σεάθριῃ, 
ῬΓΘβογνο, δηά Ὀγίην ἴῃ το Ξαἰναίίοη. (8017, 2. σοπι- 
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ρδῖς 6, 87. 44, 46.λ Τὴο ἙδιμοΥ 18. ἸΏ Πη ΙΟΙΥ τῆστα 
Ῥονογα! εἰδὴ [6 ψΠπα]θ Βυϊίδη τ866, δηά, {Πθτεΐογο, 
ΠΟ ραγίὮ]Υ ρονοῦ οδῃ βανϑὺ {πθπ| ἴζοῖ! ΤΥ ἘΔΙΠ 69 
βονεγηδηρο: 4. ἀ. “Νὸο ἔογοα οϑὴ ψιτῃάγαν ΠΥ 
Βῆφορ ἴτοΐη τὴν συϊάδηςθ Δῃἃ σᾶγρ, ΒΥ δίογα τῃδη 
ΠΗ {π6 ρονεῦ 8η4 ργονίἀδῃςθ οὗ δε δ]}-ρονειίῳυ] 
ΤΑῖθογ." (Τιϊέπαη.) Κυΐηοοὶ ρασγδρῆγαϑεβ ἴπΠ6 ρ85- 
βΒᾶ6 {π5: “ΜΥ ξ]]Ο 6 Γ8 δγα (6 ἐρ ον γα Οὗ πὶ 
Ἑαῖῃθγ, ΐιοβα ἰαραῖθ 1 8π|, ὙΠο86 ἀοοίτίπε 1 ἀοἰῖνοῦ:; 
ΤΥ ὁλ0.86 18 (6 88Πηρ ἃβ ἰδἱ οὗ σοί ἴΠ6  αϊῃον ; ΒΘ 
ΜΠ ρύόβοινα {{|Ρ β δ! ν οὗ ΤῊ γοίαγία5, Μ}}}} ἔγιβῖγαϊθ 
ἃ} (ἢ σου 8615, δηα αἸβαρροίηΐ [ἢ6 ουάφανοιΓβ οὗ 
[η6 δἀνογϑαγίθβ Τῆθ᾽ οαι86 οὗ Οοἀ ῷὸ διδη 
ΟἾΟΥ σδῃ ΠΡΕΙΤΟ: 8η6,, ἐπεγείογθ, τὰλπ ψ1}} γιηδὴῃ 

886 Δῃά ἀμδπαθη δι ἀϑὲ 4}1 (Π 6 ἐγουῦ!ε8 δῃεὶ νοχ- 
δἰοη5 οὔ τηθρῃ." Αἴἴοῦ πάντων μΕ ΠΥ 8 δυθδυ 5 
ἐπιβουλευόνται : : 

, 80. ἐγὼ καὶ ὁ κατὴρ ἕν ἐσμεν. Τὴ [86 ἐηιεγρχαίδείσῃ 
οὗ {π686 ψογάϑ5, σοπγιηθηΐαίοῦβ ἃγο ἀϊν!ἀφᾳ 1η ορίπίοη. 
Μοβὶ πιοάθγῃ ομδθβ ἴἅΚ6 ἴβεῃι ἴρ ἀδπρία 0 τῆοσβ 
ἐμαπ εσηδοπά 9 το ἑ, ρᾳγροβρβ, σοι 8618, ογ νίοκ ἴ8 
σρηργα οΐνψθοη (ἢ γιβὶ δὰ (ὐοά. 80 ταβιηι8, 
ἐαινίη, Βιισογ, δηά αἰπισϑί αἷἱ τῃ6 ςοπ)ηρηίδίογβ οὗ 
1Π6 ᾿αδὲ σδσηίμγν, ἃ5 Ηομμιδῃ πη ΒΒ}. Ῥεϑϑγοθ; 80 
αἶϑθο οβθηη. δῃηαὰ Κυϊηρφε!. Τἢ18. ἱπιίογμγαίδιοι 
Κυϊηοοὶ {π|η}κ8 19 Θχοοθα ηρΥ σοπῆγιαμφα Βγ 16 σοπΣ 
ταχί (566 νογ. 20) δῃηὰ Ζοῆῃ 17, 21. φῶ, 23, ψἤθγθ 
(Π6 54Π16 γγου 48 ἃΓα υιβϑα ἴῃ ἃ πιογαΐ 5603886 οὗ {6 ἴὰ- 
τα σοη]αδοίίοη ψϊοἢ δβιιδι8[8 ὑδέψαθῃ (Ἰγϑβί, 
(Λοά, ἀπᾶ τἰι6 ἈΠῈ] ΤΟ]]οὐνοῖα οὐ Ογῖϑι. Οὗ εἴα 
88Π16 ΟΡΙΠίομ, ἴοο, 8668 ἴο ἴᾶνα Ὀδθ Ἀοίδβίοιῃ, 
γῆο σοπιραγοθ ἔιιγρ. Οτρϑῖ. 1101. ἦν τε Μενέλεως 

ε δρᾶ Ἢ τόνδε κάμε' πᾶν γὰρ ἐν φίλον, τόδςξ. Δῃα 186 
δ 8]. ὡς εἰ ἔλεγεν, ἐν σῶμα, καὶ μία ψυχὴ ἐφμὲν πᾶν 
γὰρ τὸ καθ᾽ ἡμᾶς ἕν, φησι, καὶ ταὐτόν ἐστι. Ηριο, ον - 
ΘνΘΓ, ΨὝὸ' ΠΙΔΥ οὔβοῦνο (ΛΠ ἢ. ΤΙτ4}}) τΒ81 εουρ 
[Π6 δα ἐρᾳιμοπαϊ ρογθ 8. (8, ἐυϊθερτοίδίίου, γεῖ 
ϑἰηδθ {Π6 86η86 οὗ {Π6 ἔογπλυα ἕν εἶναι φηιτοῖν ἀθ- 
ροπάὰς οα {πΠ6 σοπίρχί, ἰδ ἰδ ἤθγα ἱπδάῃηλαβιθ, δοίης 
ἐτ ναυίδπος ΨΠ 10. 
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ΒΒ αἰπιοϑὲ 41} {π6 ἀπείθηϊ, δῃὰ τΏΔΠΥ πιοάθγῃ 
φοιιθηξαίοῦβ πἀογϑιαηα (ἢ6 ννογὰβ 85 Ὄχργαβϑίη 
γι Οὐ ἐνσέηςο Ὀδινθοῃ {Π6 ΤΎΠΟΥ δηὰ τἰ6 δόη. 
32 ᾿ς γπλῖι5: Ἔν, κατὰ τὴν δύναμιν, ἤγουν, ταυτο- 
δύναμοι" εἰ δὲ ἐν κατὰ τὴν δύναμιν, ἐν ἄρα καὶ κατὰ τὴν 
ϑεύτητα καὶ οὐσίαν καὶ φύσιν. 

1απὴρα οὔϑογνοθ, παῖ {Π16 νγαϑ [πὸ σρηβίαῃϊ ορἰηΐοῃ οὗ «ἷΪ (δ 
οὐ πούυχ ἱπιεγριείεγε οὐ τὸ δποίοηι (γον. Μδην οὗ τΠ6 Ῥοκῖν 
Νίοθης δι Γ8 (οσοπίϊηιθ5 6) ἴε! πὸ οοϊ το ἢ "δ᾽ πἰαϊ ἰὴ; ἰἢ) 
Ἀπι|]|, ἱπήεο, πὲ ν πα! πηοιιον ἀοβαπήδᾷ οὐ ποι οχν, αν ομμωεεὰ 
Αγ αηΐθιν, ἤγΌμν ἐΠὲ5 σόγμ μάδδιμο 6 ιἸνεῖν ἔογνεβ8. Ἡ Ποδ6 νη. πυρί 
}η γτεϊωυϊαῖίονν οἵ τη σία 5, τὸ [Βᾳ [ΟἸ]οννί ΠῈΣ, 89 οιμαοταίεα Ὦγ Ναὶ» 
ἀυπαῖ! ἀρ. [ἄπηρθ. ΛΙ]υχαηάήγίιιδ, ἐπ [ἰἰ8 Ερίκι]6 μγοϊχοια τὸ εἰς 
Αεῖϑ οὔ τἰνὰ σοι οἷ] οὗ Νίςα : Αὐαπαβίιβ, 1, ὁ γαῖ. σρηῖγ, ΔΤΙΆΏΩΒ 
εἴ ΘΘΥΙΟῊ 4. σὐπῖγὰ δοϑίϊ. οἵ ἐπ "}υ. φυρᾷὰ ὨρυΝ ἀφο Ὦδῳ εἷῖϊ νεγθιαι : 
Ἠ!ΠΠατγίυϑ. 10. 7 ἃ 8 ἀς Τείη. Εμίμπαηΐια Πα τεβ. 69. ατυρο8 Νἅ» 
ΖΙΆΠΖΟΠ5 ᾿ἰὺ. 6 βάδ: ΒΆ51)} 1.5 110). 1. «κ((( Εαποι). Δηλθζωηβια ᾿ἰδ. }. 
ἄς διὰ σαρ. 1. εἴ ᾿ὺ. 8. ἀε ϑμίτιτῃ φαηςοῖ, ο. 18. Ονν] 5. ΠΙΙογοροὶγε 
πήδηιϑ (αἱ ροίνοβ 11. ἃ γε!» ΑἸἰςχαμήγιηι5 θοὸς ἰοσο οἵ ἴῃ ἕξ. 
φρογμ (κί ῃα οἰϊαῖι5 εἰ 10. 12. Ἴ 68. ς. 15. οἵ Αἰιιριϑιίηιιϑ ᾿ἰῃ, 4. ἀΦ8 
Τιίη. φ. 9. ἃ Ἰἰῦ. ἅ. ς. 8. δι 9. ἀδιιὰ |10. 8. ο. 4. εἰ ἴῃ ἴδ. 88. φιδραΐ, 
9, 69. ἀπὰ ϑεγηι. δὶ. 46 νφυῦο ἢ). εἴ ἢος ἰοσο οἴ ἰδ. ἃ. σρπίγα δαχ. 
Ατίαη. Ἐμίβο. 6. 10,11, 14. δῃὰ 1]. 8. ο. 24. διε [ἀιοίιφ 11). οοπεμεὶ 
γεν, οἴ Μαιῖιιθ Υἱοιϊονίηυβ |1Ὁ. 4. ἦν. Αὐαϊῃ δ Μαχεηῖυθ ὈὨϊαϊ. 1. 
βηάὰ Τπεράυνυ9 Μομοιιεβιϊεηϑὶβ οἵ Οδιγουοζοπια ἴῃ γοογίι (ἃν 
ἰεπᾶ. [{|.88, ἐμάθεα, Ὀδδη ϑ8 1] ὈΥ ϑϑηι 09 ἀπὲ ἢ... δ. (Ἰατκε, δορὰ 
ἢ4}Ὁ δ Σ τε ὃν δι, λιν, ἴπαὲ καοϑῖ οὗἩ τὴς Αμιὶ- Νίοεβα Καί Βο 
φχρία!ηεα (6 ἐν οὐἨ μπὲ οὗ σοπδοπέ δηά σοιιπβεὶ. Βωῖ (ἃ9 8γρα 
οὐὔδβδινε5) {πεῖν ππηθον Π85 ὕθθὴ ὈΠΓΡΑΒΟΠΔΌΪ ἐχαρειλίοα, Βον 
8165 (ςυμεηυε8. δ) ἰ οὐρῶϊ τὸ θὲ μτονεὰ ποῖ [δι {6 γ ὀχρ]αἰποά 
1 οὗ υμ οὗ οδβοπου, Ὀυϊ ιπ8ῖ τὸν εἰοιϊφὰ αηἰίν οἵ σοϑοὶ ἰὴ ἰφβολο 
ἧηρ; ἴφ θεὲ ᾿ιπὶῖγ οὗ 6ββθποο, ννῃϊς, Γεϑρεοι δ πιοθῖ οὗἩ ἰπο88 ἴ᾽ Ψἤοπὶ 
(ΠΥ δρρεαί, σδηποῖ ὃῈ ἄθηθ. Νᾷγν, 16} γθοκοη ΔΩΥ ἴῃ 48 Ὠι}11» 
06. ἩΠ ρυϊ ΔῺΥ }1|π51 Ταϑϑοὴ : 8ἃ85 Αἰπεπαρ. 1 Θζαῖ. γτῳ (Ἰἰβῖο ὃ 9, 
Νὸῦ οὐμῆς Τεγιυ δὴ τὸ Ὀ6 ἱποίυ δὰ ; βίῆες ἴῃ ᾿ν)8 ἰγεϑιῖ36 δάν; 
Ῥγαχθδι 6. 8. Ὠ6 ΘΧΡΓΕΒΟΙΥ μΓΌνο8 ὉΠ ΟὗὨ Θ'δόπος ἔγοει ἐλὲς. ρα}- 
δυψε. Τα δια 18)}ιι5εῖς6. 88 θη ἄορ ἴο (νργίϑη. Αβ8 ἴο ψῆϑε 
Ὠ)ΔΥ ὃδ οἰϊοα ἔγοηπι (Ἰειη. ΑἸοχ., Οὐροπ, δηά οἵιογϑ, ννῆβα ορίηΐυπα 
οἡ {Π6 τιψείεγν οΓ δε ΤΓὶπ ἐν ἰοετὲ ὃν πὸ πιεαῆβ δοιπιὶ, παν ἀδβοῖνθ 
μιι|6. αιϊεηὕθοη. ([.8πι|0..})}.. 

ΤῊς β88π)6 ἰδαγηθαὰ σοιῃγηςξηΐϊδίου θα, ργοοθθαβ ἴο αϑι8 8), Ὦχ 
ΠΊΔΗΥ Ργοοΐβ, ἴἢ6 56η86 οὗ μἠμδίφαί μον 9 ἐδβέποθ, 8Ὰ ἱποίιμϊϊπς, 
φιοταί επὶίν. ὝΒΕΒ6 ἴ πιιῖϑὲ ((πουρ ἢ αἡνν}} 1 π0}}} οὐ, ἴθ οτγάργ Ὁ 
6 Θηδυϊοα [ὁ ᾿πιγοάυςε ἐμ διγαημοιϑ δηα αὐἷα ἀείδηςο οΟΥἹ {ἢ]15 ᾿ῃἴ6Γ. 
ντοιδιίοῃ, "γολν ὃ ἔογνναγὰ ἢν ΤΙ δ, “ἘΠΕ συηιεχῖ (ογ8 μοῦ 
Μν} ΟΥ̓ ἢ τρεδπα δἀπιὶς (Π6 ἱῃζεγργοίδοῃ, οὗ πλθγα ἐριἑέψ 9} υἱέ, αῃ ὰ 
εομηδεί, : τὴς δοηῖρχί ([ τερμεαῖ) τοφμῖγεβ ΔΙ ΤΥ οὗὨ ἜΠΕΓΡῪ 8πὰ μρϑίος., 
Ῥογ, 15, οὐῦ 1,οτὰ 58γ6 οὗ δἰ πο ἢ, “ ἢ ΟΟὨ ΕΓ ΟἹ ΣῺῪ [Ὁ] όλνοι 9 οἴου μα» 
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Ἐϊ δ, ποΡ Ἵδῇ 8ηγ {πίπρ τείῆονο (ἢ θη ἔγοπὶ ΤῊ μοῦσαν. ΤὭρη οὗ [δ 6 
ἘΔίΠον ἴτ 15 881.1, " ἔγοτῃ ἴΠῈ ροννὲσ οὗ ν ΕἈΙ ΠΕΡ ἢῸ ΟἿδ σδῃ υυῦῖἢν- 
ὄγαν {πο ηλ. ῬΠογεΐογα οἵ [ογά αἰγὶ δυϊεβ ἰδ 88π)6 ἴο δἰ πλθ6]} 89 
ἴο ἷ5 δι οΡ, δηή, νδΐῖ 8 τοσγο, ηοῖ ἴΠπ6 δαπι ευἱἱΐ, Ὀνΐ (Π6 58Π16 
ἐοογἧκ, διὰ τπεγοίοσγε μυιοόγ. ὙΠεη πε πα ϊοδίθβ {πὸ σεαδον οὖ πο- 
τὨΐηρ ἐδῃ Ὀς ἴἀΚαδη ἀνναὺ ἤἔγοιῃ ἴῃς Εδίθο, Πα πιο ]γ, Ὀδοϑιδε ΗΘ 15 8}}- 
ρΡονεγίω!, ἀπά ἢ ἔογοα οὗὨ [ΠπῸ ννῃοῖα ννουὰ οδῇ δν8}} ἴο γεϑὶϑῖ ἢ πὶ, 
Ηειο, τπετείογθ, ἴΠ6 συ ͵ οοῖ ἀραΐῃ 18 ροῦογ, Δηα {Ππ2ἴ δρτόπιθ. ἘἸ- 
μαϊΐγ, ἃ γεᾶϑοι ἰ8 δ ἀ6] τοὴν ποῖ Πρ σδὴ μὲ θῇ ἄνναὺ ἔγοπη ἢ] 11 ΔΩ͂ 
ΣΏΟΓα ἴπδη ἤγουν ἢΐ8 Εδίῃοι, ὨβΙΊΟΙΥ, δίηοα " { δηὰὲ τὴν ἤδῖΠΟΓ Τα 
Ομ. Ομἷο ἴῃ ννϊαῖ ἡ πδπιεῖν, ἴῃ ἴπῸ6ὶ τνοῖῖκς οἵ μοννθγ, ὈῪ νυ πο δ 
ἀείδη 8 Ηἰ8 οννῆ, δηὰ νν}}} ποῖ δ θοῦ ἴπδηὶ ἴο ἢὲ ἔβκοϑη ἔγοπι Ηὶπ}. 
Ἡμαί ἴ)6 ἘΔΙΠΟΣΙ ἴθ, διοὴ ἰ8 ἴη6. ϑδοη. αὶ ἰ8 ἴη6 τοογὰ οὗ {Π6 
ἘἙΔΙΠΟΓ ἰ8 (Πα οὗ [ἢ ϑοῆ. 444 1Π6 ΒΔΙΠΕΟΓΙ 15 πηοϑῖ πγίρδίγ, 50 15 [6 
ϑοη. Α5 ποίδηρ σδ}} Γεϑίδί (ῆ6 δι οΓ, 80 ποῖπίηρ σα Γαδδὶ {6 
δοη. ΥΥ̓Βαὶ ἴῃς ΒαίΠοΥ Ὠδίἢ, ἴη6 ϑοη παῖ ἢ. Ὅν παῖ ἴη6 Εδιί ἤοσ ἐδ 
ἄο, ἰῇ6 ϑοὴ οδὴ 4ἀοϑ.0 Τῇαο Ἐδῖποῦ ἐς ἐπ ἢ ϑοη, αηὰ ἰδς6 ὅϑὸὺη ἰη ἴδ 
ῬΑΙΠΕΓ ; 88 ἰῇ νοσ, 88. ἢδποθ νγῈ ΠΊΔΥ 4150 ἰηΐεν, [ἢλτ νἤογα {Πογα 
16 οὯς δηὰ {16 ϑϑι)6 αἱσὶπα ροισον, ἴΠπΠ γῸ 186 οὔδ δηῃή ἴδε βαπηθ αἰυὶπο 
παίιιγο. Απὰ 8ο, ἰηάφοορά, ἴῃς δεννο υπάογοίοοα «6818. ΕῸΓ ἴῃ νοῦ. 
38, (Π6Υ̓ ΓΘ δαὶ ἴο αᾶνὲ δοουϑθα οὐἷν [ον οὗ 0] ΔΘ ραν, ἔοσ Βανίηρ, 
ἀαγοὰ ἴὸ δβϑδογῖί {παὶ ἢδ δπὰ ἴπε ἤδίποῦ ὑνοῦε οὔθ, δπὰ ἰδυ8 τηϑδὰδ 
δ᾿ 56]  ἐαυ8] ἴοὸ Θοα. Νοῦν 1 οὖν [ογὰ παὰ πιεδληΐ 0. τηοτγε ἴδῃ 
εαπίυπ οὗ υἱἱἱ Ὀεϊνεοη Ὠΐτη δπὰ πε ΒδΙπο, δἀπὰ ἴπδ Ψ96ονν8 ἢδα 50 
υπάεγρίοοῦ Πίπι, μον σου] ἴῃογ ἤᾶνα ΟΠαγρεὰ Πίηι νυἱ ἢ Ὀ]ΑΘΡΠΘΙΩΥ ὃ 
Το Ὀ6 υπὶιοα νυ Οοἀ ἴῃ τεδρεοῖ ἴ0 νν0}}}, 80 88 ἴ0 τῇδ Κα [8 νν1}}} (6 
τυ] οὗ οὐγβ, 139 ἰὴ 16 μόνον οὗἃ, δηὰ ἰ5 ἱπευπηθηῖ οὔ, 4}} τη, δηὰ 
Ἔϑροοίγ 4 Ὀινίηε [εραῖθ. Βιυϊῖ δἴποα δα βαϊὰ (παῖ {ποτε εχίδιεὰ 
Ὀεοΐννοοη πίῃ δηὰ {πὸ δι ΠΕΡ Δ δοβοϊυῖα υηΐοη οὗ ρονγεῦ, δῃὰ {πο γο- 
ἔοτε {παῖ Πα ννὰ8 δαυλὶ ἴο ἴῃ Εδίπογ, ἴῃς ὅενν8 ἴοοῖς Ἄσχοθρίϊοη αἵ (Π18, 
δηδ τορδγαΐηρ ἢ͵9 ννογὰ8 858 ὈΪαϑρἤσπηοιιθ, δοοουηῖεοα πὶ ψογίγ οὗ 
Ὀεΐηρ; δῖοηοα, (Τιττη8π.} “ Πἔ ννε αἰἴθπα (βαγ8 Ὠοάάγί σε) ποῖ ΟἿΪΥ 
ἴο ἴῃ οὐνίουβ πιοαβίηρ οὗ ἴπεθα υγογὰὰ8 ἴῃ σομπηραγίβοη νυ] ἢ ΟἿΌΣ 

68 οὗ βοή ρίυγο, υυϊ ἴο 1ἴΠ6 οοηπεοχίοη οὗὨ [ἢ 8 οοἰεὐγαϊθα ἰοχὲ, 
1 80 μία εἶν ἀδιηοηϑίγοιοβ [Π6 ἀοἰγ οὗὨ οἿὟ ὈΪ]ο58εὰ Ἠεδαδεηθγ, (παῖ 1 
(ΠΩ [ἴ την ὑκ εἴ ἴο βροᾶῖκ ἴοσ 186], νυν ἤου Δηγ Ἰαοι γε σομ)- 
τηοηῖ, ἢον νὶάεῖγ ἀἰβεγοηῖ (ΠΔἴ βεηξθ 18 'π ννοἢ ΟἿ ΓΙ 5.188 8Γ6 
εαἰὰ ἴο Ὀ6 οὔϑ νυ Οοά, (9οἤη 17, 41.) τ} βιι δήϊον ἀρρϑαγ ὈῪ 
οοπδίἀογίπρ' ἢονν ἤαρτϑηΓὮΥ δυϑυγαὰ δηὰ Ὀ]Δθ ἢ επηοῦ8 ἰϊ ννουἱὰ Ὀδ, ἰοὸ 
ἄγανν τ δὲ Ἰηγοηος ἔγοπι {ἰπεὶγ υπΐοη ἢ αοἀ ννλϊοἢ ΟΠ χὶοθὶ ἀο68 
ἔγοτω ἢΪ8.᾽᾽ 

81, 82. ἐβάστασαν, ἐοοΐς μρ. ὅ66 Φοϊη 8, 90. ΤῊΪ5 
8 Π1ΠΟδιΊοη 18 ποῖ ΠΟΥ ΗΘ] ]ΘηἸβιιςα], θὰ Ὁ ΟσΟῸΓΒ 
Βοιη ΘΕ Π165 1Π (ἢ 6 ΟἸαββιοαὶ ψυογβ. δὸ ΑΠΕΡΒΔη68 
ἂρ. δίοβι. 8808 ἴο ἃ ρείβοῃ (βρθδιηρ οἵ ἢϊ5 ἀϊΔ46Π)), 
« Ἰ[ γοὺ Κηον ἴἰο ψῇηδῦ ρ6γ}}8 δη4 ἰγοῦ 68 10 τνὰ8 6χ- 
ΡῬΟΒΘα, οὐκ ἀν ἐπὶ κορπίας κείμενον αὐτὸ ἐβάστασας, 
γοα νου] ποῦ ΡΙΟΚ 1 ἀρ {10 ἰἸΔγῪ οα ἃ ἀπηρἘ}}}." 850 
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αἶδο ΨΦοβῈρῇ 7. 11,7. βάστασας δὲ αὐτὴν ἀπὸ τῆς γῆς. 
δηᾶ 8, 2,4. Ηοπι. 1. λ. 598. απὰ φ. 4056. (Κοβδημῃ. 
δηά Κυϊηοο!.) ὅδὸ δχαβρογαίθα νϑῦο ἴῃ6 ἢ δγΙβ6 68 
αὖ {π686 ψονάβ, ἰπαὶ (ΠΥ ἀρσϑίηῃ (88 Οἡ ἃ [ὈΓΠΊΘΣ 
ΟσσΑϑίοῃ}) ἰοοῖς ὉΡ 5ἴοῃεβ ίο βίοηθ Δθβϑ8. Ὑοί πὸ 
ΟΦ, ἰζ 56θιὴ8, νϑηϊυγοά δοίαα! Υ ἴο ἰπγονν {ῃ6πι, 
[τοι τἢ6 ᾿πογίδγθηςσθ, ἃ8 8Β0ΠῚ6 σοπιηθηϊΐδίογβ {Π1ΠΚ, 
οἵ οουϊδίη ρυϊποῖὶρα! ρϑιβοηθ ψἢοὸ νουγοά “6808. 
ΤῊϊ8 ἔιγν οὐ Το δηαἀοανοιγοα ἴο ΡΟ Ὗ ὈΥ 16 
[ο]} ον ησ ᾿η11ἃ γοιηοηβίγαμ σα : “ Μδην Ὀθηρῆϊβ ᾿ᾶνα 
[σοηίογιθα ἀροῃ γοῖ, ὈΥ ἴΠ6 δὰ δηὰ ψ1}} οὗἁ Ὡγ 
Κατον, ἰὸν νιοὶ δοίϊίοη οἵ 8ἃ}} οἵ [6 πὶ ᾶγὸ γου σοίϊηρ 
ἴο βΐοῃθα τηὴὸ 9 Κιιϊηοορὶ οὔβογνθϑ (δὲ δεικνύειν, 6 
{η6 ΗΘ}. ΣΝ, δ᾽ ρη "165 ϑώθγο, ριφβοβϑίδι, οαλιὀϊξ, 
μογῆονπι. “ΓΙ8 ν᾽ δἰβϑίθιη οἰΐθβ ΡΙαῖ. Η!ρρ. δ1ώ. (. 
πολλὰ καὶ κάλα ἔργα σοφίας ἀπεδείξατο; ΜΏΘΓΟ [ὉΓ 
ἀπεδείξατο 1 σοη]δοίαγε ἐπεδείξατο. 8ο Αρρίδηῃ, Ρ.- 
487. ἔργα μέγιστα ἐπεδείξατο. Ρίωϊ. Βγυΐο πολλὰ 
ἄξια μνήμης, ἔργα ἐπεδείξατο. Ἡρτγοάΐδηῃ 2, 4, 10. 
ἐπιδειξαμένου πολλὰ σώφρονα καὶ χρηστὰ ἔργα. 
ΤΠ Θπδι. Ο. 18. ἔργον καλὸν ἐπιδείκνυσθαι. Βγ 116 
καλὰ ἔργα λοβαηά). δηα οἴδοΓβ τη αγϑίαηα ποῖ ΟἿΪΥ 
τη ποπαργί! δηα Βα υὔδγυ πιϊγαοίες ΘΧ ὨΙΙ6ἃ ὈῪ 
7681, Ὀυ. 5 δχοο ]}θηῖ αοσένὶποθ. Το {ἢ185, ῃον- 
ὄνογ, Κυϊηοοὶ ἢδΔ5 οὐ]οοῖοα, δι ἢ 656, {Π6 ρθιβοἢ8 
οτ6 δα άἀγοββθά, ἀϊὰ πού δοκηονίεασα (δὶ ἴο 6 
88 ςἀγν, 1116 τῇ 6 τυογὰς δα δοίοη8 οἵ .68808 (Π6Ὺ 
σου]ὰ ποῖ ἄθην ἴο ΡῈ ὑθῃθῆςϊα! ; ἴῸΓ ϑυς ἢ 18 ἴῃ 6 8686 
οὗ καλὰ, Κα (ῆ6 Ηοὺ. ΔΛ τὴ {πμ6 ΟΙά ᾿ δϑίδιηρηΐ. 
“Γιδη, ἤονγανοι,, πο] 65 δοέῤ. 

Ἔκ, πκ τῆς ΗδφΡ. Ὦ, 5ρη1 65 ἐπ ἐδδ παπιθ οὗ, ευἱἐἢ 
ἐΐο αἱά ο(. Ποῖον 5 ἴον τι, φιδάπαπι, ΝὨϊοΙ ἢ ὅθ6 
ἢ}! [μοχ. ἴῃ ν. ὃ 2. Τιϊηδη (ἢ8 Θχρίαΐη5 (ἢ 6 
Ρᾶββᾶρθ : ““Νον ἈΠΊΟΠΡ᾽ 80 ΙΔΩΥ 8Π4 50 ργρδῖ ΨΟΓΚΒ, 
18 ἴἤθγ δνθὴ οὴβ Ψψῇῃϊο γα {π1ηΚ ψουτῃγ οὗἩ ἀθδαίῃ 2" 
Λιθάξετε ΟΧρΡΓΟ5868 εὐὐδέ, ποῖ εἴδοί. δ66. Μδγκὶ. οα 
1,γχ8. 884. (ΤΙ π|4η.) [ΙΓ τηΔΥ, ρϑῦῆδρ8, θ6 ἴπ8 
ΘΧΡΓΘΒΒΘ : “4.6 ψοῖε δίοηϊηδ, 1. 6. ροῖηρ ἰο δίοης 9 
ον [Π6 ργϑϑβθηΐ 15 οἴϊθῃ 866] οὗ ψνῃδί 15 1.ϑ8[ δρουΐ ἴο 
δοπηπΊθης6. Οὐγοίιι5 ὑγὰᾺ]νῪ οὔβοῦνοθ ἰπδί [ἢ {Π686 



414 8ἴ. 10ΗΝ, ΓΗ͂ΑΡ. Σ᾿ 

πογάς {ῃογα 15 8 γϑιηδυ καθ] δεινότης : α. ἃ, “[{ τῃ6 
δοηφίωοίοῦ Ὀδ 8ἰοηρά, νῇῆδῖ 58μὰ}}] Ὀθοοπα οἱἵἁἨ {116 
νιὶοκοά δηά ἰὨ)υΓίοιι5 ἢ᾽ 

. 38. περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάδομεν σε --- Θεὸν. ΤἬΘΥ 
(δὰ, ἴἴ β8θδιην, νοὶ] υπαάογείοοα οοὖὐ 1 οτά᾽ς νογήϑ5, 
μἤθη ᾿α ςαἰἰοὰ (σοά 8 Εαϊῇογ, δηά, {πογοίογθ, 
οἰδλιηθὰ ἰο Ὀ6 (6 δοη οὗ (οά. (866 νεγ. 990.) 
Απὰ νίιθη ἢδ 544, “1 απάὰ {ὸ ΕἈΓΠΘΓ .ἅΓ6. οη οὐ" 
(866 νοῦ 80.), 1π6 Ψ6ν8, οἰδαγὶν ρϑγοεϊνίησ ἴηδὲ ἢδ 
αϑοιθοά το [ἰπη56 1} [ἢ πιοϑῖ δυβοίαϊα ροννογ, ἀπά 8 
μαγιϊοὶραϊίοη ἴῃ τῃ6 αὐυὲπθ ποέμινε, δῃᾷὰ οἰαϊπηθα 
σφμαίἑἐψ εὐ Οοά, οσἤατρα ἢϊπ ψ ἢ Ὀ]ΑΒρΙΘιηΥ. 
(Γι π.) 80 ἴδι, πονανοῖ, {ΠΘῪΥ̓ σοη [658 [}15 τον 5 
ἂτα μοοά. Βαϊ [ἢ 80, {{|686 να σῦῪ ΨουκΚϑ ὈΟγΘ ὙΠ Π688 
(80 6 Ὀἰαϑθρῃοιηδά ποί ἴῃ σΑἸ]ηρ [1 πη8 6} ἢ ὅοη οὗ 
(αά. ἔοτγ Πα ν ψογα 6 ψοῦκβ οἵ αοά, δηὰ ποῖ οὗ 
ἃ τ1Ἴ6ΓΕ 8η. (Ευκηγπ).) 

84. οὐκ ἔστι γεγραμμένον. ἴῃ [ΡΟ 15Ε [ἢ6 σἤδιρα 
οὗ Ὀ]αΒρῃθιηγ δεναποθα δρδίηϑέ Ὠίτα, οὖν [μογὰ αἰά 
οὶ οἰ.56 ἴο δ} }γ ἀἰ8ο] 86. ἢἷ5 ᾿πιϊτπηϑὲθ σοη)υΠοίίοη, 
δι Γοϑρθοῖ οὗ ρονδὺ πὰ πδίιγα, ψἱιἢ 186 ΕΆΈΠΘΓ, 
(ἰπάεθα ἴο 'ἢθῃ 80 οἌοσυρίε νι ρτγασοοπορινοι 
ορὶηΐοηϑ8, δΔηα 80 Ἰρῃπογαπὶ οἵ ἀϊνίηα γι {}18, 1ῃ18 ψουὰ 
ἤδλνθ Ὀθθη ΠΠΡΟΒ551016)., Ὧογ ἠϊἰ Πα οἴ!56 ἴο τηογ α|8- 
εἰηοεῖΥ οχρίαιη {π6 γράϑοῦ τοὴψ ἢ οαἰ θὰ (οὐ δ ΐ59 
Καιίοι, δὰ Ὠι 86] 4|ὸ θοὴ οἵ Οαοά, 691 ο βῆου[ἃ 
βαν 6 Υ ἰγγιϊαΐα {μ6ῖγ ἀἰγθαγ Ὄχαϑροσαϊθά πη ά8. [Ιἢη 
οὕάδε, ἢοννθνθγ, [0 νἱηάϊσαία ᾿8. οὐ ἀϊρηϊεγ, ἮΘ 
τηΔ 46 086 οἵἩ 8ὴ ἐχϑιωμία ἀοιϊνοά ἔοαι [6 ϑογιρίιγοϑ, 
1 ογάδγ ἴο βῆιανν ἴδ 6 νγὰβ σί ἢν σ4}16 4 ([ἢ6 ὅ0ὴ 
αὐ οὐ; ἢ 1ὰὸ ψεγα ὍὨΪν ἔογ {}}18, πον, βίηςο ἢ6 
ἢ 8 Ὀδθὴ 8θηΐ οἡ {π6 δαγί! Ὁγὺ αοά. ΒΥ ἐλδ ἕαιυ, 
εδι18 πηθδῃβ (ἢ8 ῬΒδ] πὰ : δὴ ἰάϊοπι νν 1] σἢ ΕΘ ΌΘΠΤΙΥ 
οσσυγϑ ἴῃ 1Π6 ΒΑθθιηϊοδὶ νυστηρσθ. Οὐ ἴ στὰ Δ} μεἰ69 
ἴο. 5, 82,, 6, ψῇδτα Ἰυάμοβ δῃὰ τραρὶβίγαϊεβ δι΄ Ὁ 
οἰ οὴἡ στῶν, 60η5 Οὗ ἐδδ πιονέ ἀϊσὰ Οοά; 9ἴηςε ἴσο 
{ποπὶ νγᾶ5 ἀδ)ναγθὴ τῃ6 σοιητηδηά τηδηϊοηρά ἴῃ Ρϑ5. 
852, 8 Δηα 4, πδιηοὶυ, ἴο “ ρἰϑαά (9 ουϑο οὐ ἐδ 
ἀεβύιυίθ. δῃὰ αι θυ} 688, ἀρ τὸ βονόζγῃ, ρτοίθοις, θῶ 
οραδιί. οσ ἴῃς π οἰέασα οἵ εἶα ροας.᾽" Κοσ. αἱὲ {ηῖβ ̓ϑ 
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τηϑδηΐ Ὁ. 1ῃ6 ψογά8 πρὸς οὖς ὁ λύγος του Θεοῦ ἐγένετο 
Απὰ γεῖ τπᾶῖ Οοἱ ἀϊὰ ποῖ νἹΒοιι μοοιὶ σδι|86 ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο τπηδρὶδίναΐεβ {[}8 Πρηϊῇθαὰ δρρε!δίϊοη, 15 ον ἀδπὶ 
ἔγοιῃ τ 6 (ο]]ονηρ ον 8, ὅτι οὐ δύναται λυθῆναι ἡ 
γραφὴ, ΨΜηΟΙ βιρηϊν, “ὙΤΠ6 δογρίαγαβ σεδηηοὶ δὲ 
τῆδά6 νοϊα, αἀαρτγῖνεα οὗ (Π6ῚΓ διιτ ον ν, ἢ0ΓΥ Ὀ6 
ἀπουρῇϊ το σοηῃταϊη ΔῺΥ {Π|ὴρ’ χορ οπ}6. Τθιι8 
Ἐυτν πλῖιι8. Ἔχρη5. λυθῆναι ὈγΥ πεσεῖν, ἀθετηθῆναι. ἢ» 
15, τπογοίογα, πιὸ ταῦ ᾿Ἰπᾶρ᾽ϑίγαῖ68. ἃγΓῸ, Δη4 ΠΊΒΥ 
ἴταἱν δὲ ςαἰ]εἀ (ὐοὐβ, ψηποῦῖ 1] υγγ. ἴο (8.6 πΔ] 581 
οὔ {Π6 ἀθιν. ““Τηδῖ ὑεῖηρ τ[ἢ6 σἀ86, πηὰν 1 ποῖ (ϑγ 58 
οὐ [,ογά) ἢ πιυοὶ, σταϑῖογ τρῖντ 64}} τηγβοι ἐλὲ 
ϑοη οΥ Οοά, ν“ἴο πὶ [ᾺΓ ΒΌΡΟΓΙΟΓ (0 4} ῬγΓΪΠς68, 
τηδλρὶογᾶῖοθθ, ὅς. ᾿πδϑπιοἢ 885 1 δὴ Ης ν]ιοῖὴ 
1ὴ6 Βαϊποῦ [αι] σοηδβοογαίθα,δ δοϊθοίεἀ 88 ἢΐβ 
τηϊηϊϑίοῦ, δβηα ἀοϑιϊηρϑα ἔτουῃ {ΠῸ νοῦν σγθδίοη οὗ [ἢ 6 
ψοῦ] α ἰο Ὀ6 β6πί θροη οι}. (866 76Γ. 1, ὅ. Οδϊαδὶ. 1, 
ἰὅ. Φομπ 17, 17, 8.6464ᾳ.) δ]ιὰῖ 1 ο]αϊπὶ ἴο πίγβ6} 
{πΠ6 δογίρίυγα σοπορθαδίῇ ἴο οἰ θγβ. ΥΟΥΓ δοσυβα "Ποῦ, 
(Ὠδγοϑίονο, οἵ Ὀἰαβρἤθιην [4]|6(ἢ ἴο 16 στουηά." Βαὲὶ 
ουν [οὐ ἀϊά ποί (48 8016 8:10 }0086) ἀῦριε 18, ΝΠ ἢ 
{Ππ6 Ἰηϊοηῦ 8δηὰ ρυγροβα οὗ ἰθδοῆϊηρ {Πδ΄ ἢ6 σἤοβδ ἴθ 
υεὲ οἰ] εἰ οὐ, δηά {{Π| βοὴ οἵ Οοά, ἰῃ πο οἔδογ' 586} 86 
{Π8η τπὰτ ἴῃ ψ ςἢ {Π|Ὸ τηδρ!ϑίγαίοβ οὗ τὴ ΟΙὰ Ταβία- 
ἸΏΘηϊ ΔΓΕ 80 ΟΔΙ᾿6, παν, ψιτἢ τοϑρεοῖ το οὗεε; 
πο ἢ 1688 ΨΊ ἢ δη ἰπἰθηΐ ἰο τοροὶ ἴπ 6 ἠοικίοη ἐΠαῦ Πὸ 
ἷ5 Θοὰ, δηᾷ τ᾿ 6 βϑοη οἵ Οοιΐ, ἰη τῆς β8ᾶ1η6 56η86 845 6 
Ἑδίμπογ: ὈΥ ὯΟ πιθῃ8 ; “πὰ ψηγ Βδοδιι86 ἴῃ 1ῃ6 

Ἐπ Βρ. Ῥεᾶοθ ϑυρροθεοδ {16 ννογὰ λόγος ἴο ὃὈς αγε υϑϑὰ ἔογ- λόγος 
κρίσεως, ἐδε τοτὰ Γ᾽ 7υάβνιεηί, ΟΥ̓ {ἦε πιαίίετ οὗ )μεἰϊβιπϑηΐ, 8ἃ8 ὧι 
Ομτοι. 19,6. Βδιιὶ 1115 ξεϑωῃβ νϑῖγ Ὠδυϑῇ 8η0 αγ-οἰοδεα, 

{ Λύεεν, ΨΠδΏ ἰζ 8 ϑροΐκϑῃ οὗ ἃ ἰδνν ογ νυ Πρ’, δἰ χη 658 ἴο ἀοργὶσθ 
ΑΓ ἰἰ6 αὐἱλοτὶέψ, 88, ἴογ ᾿πδίαπος, Ὀγ σοηπίγα οι, τα Κρ ὁχοομιυα 
αἴ ἴἴ, χο)εςείπμς, δπεὶ ἡγακιηρ ἰἴ νοϊὰ. 11 ἰδ ορροδοὰ ἴἰο πληροῦν, ἴῃ 
Ἑυνν. ᾿Γμ. Α. 1268. θέσφατ᾽ εἰ λύσω θεᾶς. ΠοΥδς!. 46 ἐπογεα. 830, 
ἵνα μὴ λυθῇ τὸ πεπρωμένον. ῬΙαῖ. 179. τὴν κρίσιν οὐκ ἔχυσα. 
(Κνρκο.) γειϑιοῖπ οἶ[ε8 ζῇγγϑβ. ρ. 846. Β, Ὦ. διὰ τῶν τῆς πόλεως 
γραμμάτων, καὶ οὖς ἑνὶ λυθῆναι τῶν οὕτω διωκημένων οὐδὲν. 

ὃ ᾿Αγιάϑειν, ἴκα {᾿ Η60. ΨΊΤΡ, δἰβηϊῆδθθ ἀφορίϑειν, ἰο δεῖ δρετὲ 
ἔγοτῃ συιμῃηοη ι.86, 86 (ἰδϑι} 6 ἴ0 601}}6 βδογθ ρυγμοβθ. (866 80} }}, 
[ωχ.) Βυῖιτε Μεεροίδς ννὰϑ δαϊὰ ἰο ὃς, κατ᾽ ἐξοχὴν, ἐδα ὁ ἅγισε τοῦ 
Θεοῦ. ὅεςὲ ΜδῖκΊῚ, 24. 
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Μογάδβ τη πλοἸίο!ν ργοοθάϊηρ [6 ΘΧΡυΘΒΘΙΥ 88 ὺ8 (μὲ 
6 ἀοίδηςσπ ἢ18 ΓΟ] Ο ΟΓ8 848 ἢ15 Εδίποῦ ἀθίδηεδ (ἤθε : 
δῃά, ἰπογοίογο, 6 σδη οἴδβοί νψμῃδίονου τῃῆ6 ΕδίθοΥ 
οἴἴδβοῖβ ; (μὲ ἢ 185 οὔθ ψιἢ τπ6 ΕαΙΏ6Γ ῃ τοβρθοὶ οἷ 
Ῥον ΘΓ, 8η4 σοηῃβοαυθηίὶν ἐφμαί εὐἱέ ἐπα αέδεν. Βαῖ 
ΟἸὨτιϑί υϑοα δὴ διριυμηθδηΐ αὖ δτεπιρίο, νοὶ [ἢ 6 
ΡὨ]]οβορμθ β ς68}]} δὴ ἐηδσέαποθ, Δ ἃ ἄγριιθ8 δὰ σοηοοαδὶδ : 

. 4. α. Μαρ ἰδίγαξε5 ἀγα οδ]]δα αἰνίηθ, δη ἃ Βο0η8 οἵ (σοα," 
ΨΙΠουΐ ᾿Π]υγν ἰο 1Π6 ἀδιίγ : ἡᾶγ, (ὐοὰ ἰηπ|8οἱ ἢ Βαῖῃ 
80 ο8]]6 ἃ τῃθ. Μᾶδγυ ποῖ 7 (ἤθη, ὈΥ 8 5} ᾶγ σὶρ, 
Ὅσα 80 οΔ]]6, νοῦ] (οὐ ᾿αῖῃ βθηΐς ἰηΐο 1Π6 νοι], 
δηά ἰο ψἤοαι ἢ6 Ὠαίῇ σοπῃπηλ6α ἃ σἤδΓρα 80 5818 ΓΥ 
ἴο ἴῃ6 υιηδη Γᾶςα. (ΤΠ πη4η.) ὅ66 )οάάνιάρε, 

837---99. ΤΏ 5688 ΙΔ} δ6 1118 ΘΧρΡΓΟΒΒΘα : ““ 11δὲ 
1 δὰ δοη οὗ ἀοάὰ, {πε Μεββιδῆ, δηὰ δηλ πιοϑβί οἰ οϑϑὶγν 
πηἰϊίοα ψΠ {ἰ|ὸ Ποἰῖγ, πν ψνογκ8 δηον : 4. ἃ. “11 
δὰ ποΐ ἀοῃδ {Π6 88πη6 τυυγἤα ΜὨϊοΐν πν Εδῖ δι ἀοῖἢ, 
6 τηῖρῇΐ τγϑίϊιϑ6 σγθαϊ (ο ΤΥ τυογαδ: Ὀὰΐ 51πη6 6 {ΠΟΥ͂ 
τὰ; [Π6 βᾶπι6 βίδιῃῃρ, γοῖ! βῃοι ἃ δἱ ἰθαϑί ὑδὶϊθνα 
ἐΐοηι, ᾿ξ γοὰ ψ1}} ποῖ Ὀδ6ΙΙθνο ΠΥ ὐογαδ; δηὰ {ἢ θη 
γοι ψου]ὰ υπἀογβίδηα (δὲ (Π6 Ἰαῃογ 15 ἰὴ πὰρ, δῃὰ 
τὰ {Π6 Εδίμοι.Ὑ ΒΥ {{||86 ψογαβ οἷν 1 ογὰ [88 

Ἐ Τῆλι (ἢ ἀσηι1168, αἴϑο, υβοὰ ἴο Ὀεβίονν οὐ Κίηρϑ, ργΐηρθβ, δῃή 
δτεδί θη {Π6 {ἰ{|6 οὗ σοώ, ἰ5 νν ε}]}] Κπονη. Μδηγ δχϑηλμ]ο8. ἃΓῈ 
φεοάυοεὰ Ὦγ 1.,Δηρε δηὰ Ῥγεἰδῖεϊπ, οὗ τνίο); τἢ 6 πηοϑῖ τε) κβδὶὸ 
}5 Ὠούον. 81ς. 1, 90. διὰ δὲ τὰς αὐτὰς αἰτίας δοκοῦσι ᾿Αἰγύπτιοι τοὺς 
ἑαυτῶν βασιλέας προσκυνεῖν καὶ τιμᾷν, ὡς πρὸς ἁλήθειαν ὄντας θεούς. 
“Αμα μὲν οὐκ ἄνευ δαιμονίου τινὸς προνοίας νομέδοντες αὑτοὺς τετευ- 
χέναι τῆς τῶν ὅλων ἐξουσίας, ἅμα δὲ τοὺς βουλομένους τε καὶ δυνα- 
μένους τὰ μέγιστα εὐεργετεῖν, ἡγούμενοι θείας μετέχειν φύσεως. 80 
Βοπαυλοῖῃ ΗΠ. 8. “ΡΠ αγαβ ἔἶζ Ὁπι8 6χ τν. Ποιηϊηϊ 0.8 αἰιὶ Γδοευιηῖ 
86 ͵0908 αἰνϊηἰ ἴδηι : ἢϊ δι ηὶ Ηἶγαπι, ΝΟ ΔηθΖαγ, ῃδγαβ, εἴ 7045. 
Ἢ Βγ ἴἴε86 νγογά8, 88 [6 σοηίοχῖ ρῥ]α  ΗἾγ βῆθννβ, ΟΌν [μογά τηθαηὶ 

ἴο ΟΧΡΓΕ38 ἃ σΟΠι πη μ ΠῚ 05 ΟΓΓ πιῖπα δη εφμαϊῳ οὗ ροισετ. ΝΝ νν ἴϊ ̓ 8 γ]ϑί ἢ 
(παῖ ΠΌΠΙ [ἤθη [ἢ6 «(706ν7ν8 ΟἸΘΑΓῪ τἱπάογδίοοι {παῖ ἢ6 οἷαϊηοα, ἀπά 
δδογί θεά ἰὸ Πὶπ)86 1, 1ῃ6 αἰτίου ἴο5 οὗ τῆς Θοήπεδα, δηα τηδάδ ἢἰπι- 
86]  εηπαί υἱἐλ ἐὴδ6 Ἑαϊδοῦ : οὐ, νυνῆαῖ 18 [ἢ βδπη6 τΠὶηρ;, σαἰρα ἠϊπιδοί 
'σοά. Βαῖ {Π6 56η86 οὔ [ἢ 6868 νοῦ ἀ8 [ἢ 6 Ὺ τη ϑγο υτοβοηϊο δη μοινοι τοί, 

. φησ αανουγηρ; ἴο ἴδϑίθῃ ὕροῃ ἢίπι ἃ σἤδγρα οὐὁἨ ὈΪαβρῆεωγ. Οἡ 
ἢ ἢ ὅεϑ0}8 γε ρ] }ε5 : “" 1 σου]ὰ δᾶνα ἔογρίνοη γοῖῖ ον γε ϑίηρ; (αἰ 
ἴο ΤΥ ὡογάϑ, ἰέ γε Ὠδὰ ποῖ 566η νυ] ἢ ὙΟῸΓ Οὐνῃ Ἔγ68 ἴῃδί 1 Γρ]Ϊγ ἀ0 
ἴη6 δα τοογὰς πα ΠΙΥ Ἐδίπον ἄοίἢ. ΕἸΌπΣ ἐλθδο γα τηϊρης δηά 
ομαἧἠξέ ἴο Ἰνᾶνα βα ἰδῆ α γΟΌΓΒοΙνοϑ ἴΠπαἴ ΤΏΘΓΘΟ οχ ϑῖβ δὴ ἱπι)πηαῖα σοη- 
ἡυηοζίοη οὗ ροννοῦ θεΐννθδοω ΩἹΥ̓Ύ ἘΔΙΠΟΥ δηα πιθ, ἀπ (πα 1 ἰανὸ πγχοβῖ 
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τηδηϊ  βεϊγ ἀδοϊαγοα Πἰπιβ6 } το ΡῈ {Π6 δοῃ οὗ Οοᾶ, 
ποΐ ἰπ ἰῃἢδξ 56η86 ἰῃ ψΠὶσἢ (ῃ6 ΨΦον8ῃ Βυ]6Γ8 6 ΓΟ 80 
οδ] ἰθ. θὰϊ ᾿ἴῃ ἃ πιογα 0 1Ππη6 ΟΠ6 ; ποῖ 1ῃ Γαδροοῖ ἴο 
(ῆ6 οἵοο Πα 5ιιϑίδι πη, θυ (ἢ6 Πδίιγθ, βη66 ἢ6 ἦοθϑβ 
16 34Π|6 ΌΓΚΒ 88 ἔπ6 Εαῖμοσ. Βιιῖ ᾿πουρῇ [ἢ6 678 
ψν6}} ἀηάἀετβίοοά οὖν 1 οτγά, 80 ἔδγ ἔγοπι ταροβίηρ (1ἢ- 
ἴη ΘἰΠΟΓ ἢ18 ΨΟΓΑΒ ΟΥ ΨΌΓΚΆ, ΠΟΥ ΡῬοσν υβ ον σὸ- 
σατάρα {Π18 88 ἃ γϑροϑίοη οὐ ὈΪαβρίθην δρδϊηϑί 
(ὐοά, δηὰ τΠογοίογα οηἀθανουγεα ἴο ἰδῪ ἢδπα8 οἡ 
Πΐηλ, ἴῃ ογάθγ ἴο δοσοπρ 8). ψνῃδί (ΠΟΘ ἢδα Δἰσεδαῦ 
διἰοιριοἢ. (ὅ66 νοῦ 81.) Τιξτηδη. 

890. ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτών, σιεδάμαϊέ 56, “ΜΠΗῆ- 
ἄγον Πιπη56}} ἴσοι {Π61Ὁ ν]ο] θη σ6.᾽᾽ ΟΠ] ΘΌΒΠΟΓ δοπΊ- 
Ρᾶγεθβ (Ὁ Πεὶ. 7, 19. 3 5 ΓΝ ΜΝΝῚ ΘΤΌΝ δ Ὁ, ᾽ξε- 
λεύσεται τὰ πάντα, εὐισίοέ ἤσκος οπιπῖα. ἸΚυϊποοαὶ 
τ] Κ8 ἰτ τὺ Ὀ6 διιγιθαίοα ἰο τἢ6 πιογίογθηςσα οὗ 
βοη6 οὗ (Π}γ18[}8. ἀ15010168, Ὀγ ψῃ]οἢ τ[ὴ6 68 ψου]Ἱά 
Ὀ6 ἀεοίογγοα ἔγοπη Δρργθῃθπαϊηρ ἢϊπ|. Βυΐ (ἢ 18. 15 
Θχίγθιη ον ᾿πργοῦδὈϊα, ποῖ 15 10 δ δ᾽} βυρρογίβα ὈγῪ 
1Π6 σοηΐαχί. ΤΠ ΘΧργαβϑίοη 86 61Ὼ5 γα 6 Γ ἴο ΠΏΡΙΥῪ 
1Π6 Ἔχογοῖβα οὗ βοπηα υηαἀοῆηδθ 6 αἰυΐπθ πιοέλοά οὗ 
ἀο!νογιηρ ἢ! η86 1. ὅ6α {πΠ6 ποῖα οἡ Ζοἢη 8, ὅθ. 

40---4,2, πέραν τοῦ ᾿Ιουρδάνου, 1. 6. Βοϊῃαηγ, οἡ Πα 
5:16 οὗ τΠ6 ἌΦΙΟΝ δυο ἴῃ [ὴ6 ΨΙΠᾺΘΓΏ685. οἵ 
υάερα. (8ε6. 9οῆη 1, 28.) Ηριο 9680889 Κηονν ἢ6 

ἴγἶγ δηα τἱρ τίν σα] ὰ Οοα γ Εαίπογ, δηὰ τηγϑβοὶῇ [ἢ 6 ϑοη οὗ 
Οοὐ᾽ ΤΠα ννογάβ "1 λ31π} ἱπ ΓΥ Ἐδίπον, απ τὴν Εδίνογ ἰπ πη, 
Εχργεβϑ, ἰπάθεα, Ἰηἰϊτηδῖς σοηὐ ποίη ρεπεγαίίν : αὶ κὶπὰ οὗ υηίοη 
6 ἴο Ὀ6 υηϊεγβίοοί, (Π6 σοηϊαχῖ τμιι8ὲὶ ἀδοίάθ. Νοῦν οὖν [ογτὰ δὰ 
}υβῖ ϑ814, “1 ἀο ἴῃ6 ννογκβ οὗ πὶν Εδῖμπογ. ῬΒογείογθ, οοηλιποιϊίοη 
οὔ ομϑ δηᾶ ἴδε βατη6 ὁπόσῳ 18 0 Ὀ6 υπαἀεγβίοοά. Τηδ ΕΑῖΠΟΥ ννὰ8 ἰὴ 
ἴῃς ὅοη, ἴἢες δοὴ ἰη ἴδε δίδει ; ᾿πδϑιηιοἢ 85 ἴἢ6 ϑόοη ἢδιἢ ἢ 6 β8ῃ6 
88 (ἢ ΕΛΙΏοΓ, δηα οδπ ἀο, δηὰ ἀοίῃ, ἴΠ6 58:26 υν τ ἴΠ6 ΕΔΙΠΘΓ : ἠιδὶ 
85 ἰῃ 5, 17. “ ΑΒ τὴν Βαῖδον ννογκοῖῃ, δὸ ἴ ννονὶς. ἡ ΟΟΙΡΑΓΟ νοῦ. 80. 
δηὰ (Π.. 14, νεγ. 10 ἃ 11. 17, 21. (ΤἸτὰη.) εἰ ϑἴδίη εἰἴ68 Ψ6πὶ- 
Ὀ]ΊοΒ. Μ΄. ΡῬγίμαρ. Ρ.1, 93. πολὺ δὲ τούτων θαυμασιώτερα ἦν τὰ περὶ 
τῆς κοινωνίας τῶν θείων ἀγαθῶν, καὶ τὰ περὶ τῆς τοῦ νοῦ ὁμονοίας, καὶ 
τὰ περὶ τῆς θείας ψυχῆς παρ᾽ αὑτοῖς ἀφορισθέντα' παρήγγελλον γὰρ᾽ 
θαμὰ ἀλλήλοις, μὴ διασπᾶν τὸν ἐν ἑαυτοῖς θεὸν᾽ οὐκοὺν εἰς θεοκρα- 
σίαν τινα καὶ τὴν πρὸς τὸν θεὸν ἕνωσιν καὶ τὴν τοῦ νοῦ κοινωνίαν, καὶ 
τὴν τῆς θειας ψυχῆς ἀπέβλεπεν αὑτοῖς ἡ πᾶσα τῆς φιλίας σπουδὴ δι’ 
ἔργων τε καὶ λόγων. ς 
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βῃπου]ἃ 06 88ῖ8 ΠῸπι ἴπ6 ῥ]ο8 οὗ ἐπα δεηδοᾶγιι, απεὶ 
ἴοτεϑαν τἰαῖ πὸ 4Ποι ἃ ἰγὰ ν)6}} γεοθὶν θα ἐΠθγα. 

40. Καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ, Δη ἃ [ἢ ΓΘ ΓΘΙΠΒ]Π66, 1. 6. ΒΟ 8 
(ἰπ6, Ὡδηϊοῖὶν, ἔοι τη ἢ Ὁ}18, ἀπῈ}} 116 ἰα5ῖ ῬΆββονοσ 
οοἰεργαῖθα Ὀγ μη. Τῆθπ6 ννογάβ8 ἐἶἰο ποῖ, ποψανογ, 
ριθοά6 {Π6 δι ρροϑίτοη τἢ δι «68.1.5 ἰοοΚ βοῖῃδ 101ι-- 
ΠΟΥΒ Ἰηίο βεγθα. δα [ϑίηρο, Ρ. 791. ποίο. (Κυΐϊπ. 
δηα Τιιϊπι8η.) 

40). Ὅπου ἦν Γωάννης τὸ πρῶτον βαπτίβϑων, τολονγ6 ζοῦα 
μαά βνοῖ δωρέϊτοώ. ἘΠ 5 ἃ )υαϊσίοιι8 Γοιηδιὶς Οὗ 

. Ἐπί γπηῖα8, τ[πΠτ ἤθη οὐὖν οτ ψογκοα δηΥ δίρηαὶ 
τηϊγαοῖα πῃ νι γον ἢ! 1.861} ἤοην {ἰγ6 ποΙδυ ῥ᾽ αι 85 
οὗ (ῃ6 τηυἱϊττήὸ; ἀπά ψῆθη ἢθ 5814 δὴγ ἰπὶπρ 
αὐξρυϑὲ ΟΥ̓ Ἰ πλ56}}, ἢ 5 γαιγθιὶ οἡ δοσοιιηΐ οὗ 1Π6 δΔῆσοΓ 
οὔ τ6 δηνίουβ; ΕΠ5 ρὶν!ηρ ΨΔΥ ἴο 1, δῇεὶ βυδογι 
1 ἴο εἴθ νὰν ὈΥ 15 δῦβθοποοθ. διε ἴδ Γοίηδ8 ἴ0 
{{|ὸ ρίασα ψίτοσα ψοῇη ἰδ ἰοτιηοεῖν ὈΔρΕΖοά, ἰῃ ογαοζ 
τῃδῖ ἔδοδα Ψῆο τγαβϑοτιθ ἴοὸ ἰγἴπὶ τη σι ΓΟ  ο θ6Γ {πό 
τηϊγαοῖα ψοἢ Μ͵Ὶ8 ᾿νογκεα δὲ ἢ ὑδρίίδια, δηᾶ 
(ἢ6 ἐοβι! ΠΟΠΥ Ῥοτηθ ὈΥ “Φοῆη, δηὰ {108 έϊϊονα ἰὴ 
᾿πι. (Εὐπῃγιῃ.) 

41. Πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν, πιαηψ ῬΕΥ5οη5 ἐἤογα τὸ. 
δογίεἀ ἰο ἠΐπι, Ἀανὶασ Ὠδδγα ἢ} 18 ἀἰβοοῦγδθβ ΔΒ βθθῇ 
[58 πιίγαςοϊθβ. ὙΠαγν ἰδ Κηονη Φοιη {Π6 Βαρεϊεί, 
δηἋἀ ἀνθ ΠΟῪ ἢ6].Δ ΠΙῚ8 Πιθι οΥν 1η ἢ] Ρ]}} νϑηθγαϊίοῃ. 
Ἴ ΠΟΥ Ψ6}} Κηον, ἴοο, {πδὶ ΔἰΠουρἢ Ψοϊιη δά τννογκοά 
ΠΟ. τη1τᾶ 65, γοῖ (δι ἢ6 δή δοᾳυϊγεά 806 }} 81 ΠΟΓΙῪ 
ψ ἢ τῃ6 ρΡδορίθ 8ἃ8 θνθῃ ἴο ΡῈ δοςοιιηιδα {6 Μοβ. 
8141}: δυΐς {παὶ Ψ681:8, οὐ (ἢ6 οἴδεγ παπᾶ, δα ὈΥ͂ 
ὭΔΩΥ δηὰ ριοαῖ πηι γαοίος, 8 θη ὨΙτη 56} βιρόγιογ ἴο 
8}1 ἢυπιᾶηῆ ΡΟ. Φοίνη (β4Υ {Π6γ) ψοσκθὰ ἢ9 
τηίγάοὶα, ἃΠα γοῦ ψα θα] ανοα Πΐηι: ἴο Ψ680.8, [6 76: 
ἔοτϑ, πιςὶ ρσγϑαῖογ ἔΔ ἢ ἰβ ἀὰ6. ὙΠΟΥ τοιποπιθογοὰ 
νι ἃ ἀφοϊ6α ἰοδίπποηγ 90 Ππαὰ ὕογβ ἔο (ἢ 8 
ΒΌΡΓΘΠΘ αἰρημν οὗ 6515, δη {ΠΟῪ ψ6ΓΘ 86}510 8 
(δι {π8ἰ τοβῖηποην. [που ρΡἢ διίπογίο {π|16 αἰ(οπιϊθά 
ἴο, νγᾶ8 ΠΟΥ͂ ΠΠΔΠ1 6 5Ε}Υ ρτονοά ἴο ὃς {π6. (ΤΙ ΠΠ8Π}.} 
ΤΠδ ραββαρα ἰ5 ἔῃ ρῥδγαρῆγαβθα ὈῪ ΕΠ ΠΥπιΐυ8: 
“οἴη, ἱπαθϑᾶ, ψογκθαὰ το παηίγδοὶθ, γοὶ 4} (ῃδὲὶ 8. 
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5α14 οὗ {Π18 βϑυβοῃ σϑδηια ἔγι8, δηα ἔον {ἢ18 γθβο Ἢ]8 
ΘΕ ΠΠΟΠΥ 18 ἀθϑοσνίηρ οὗ ογσϑάϊι." ΜδηΥ, {Πθγϑίογο, 
σοπείη 65 ΤΙ πΠ18η) τηονοα ὈγΥ̓Ύ {Π6 ἰδϑυ πον οὗ 
οἴη, διὰ ΕΥ̓ ἐῃς ἀϊνίηα ἀἰδοουγβθβ οὐ Ψ}6β808, γεςεϊνοά 

ἢϊηπιὶ 88 (ἢ6 ὀχροοίοθα Μαεββίδῃ; δὰ ἴπιι8 ΟἿΓ [ΟΣ 
ραβρ86 4 (δγο {Π6 [80 ἔουν τηοῃ 8 οἵ ἢϊδ5 ἰ16 ἴῃ ἰεφοἢ- 
τὴν δη ὦ ψΟΓΚΙΠΕ ΤΏ 1ΓΔΟ]65.᾿" 

ΟΗΔΑΡ. ΧΙ, 

,. 16 Εὔνδη 58 ΠΟΥ͂ ργοσθοᾶβ (ὁ ἡδιγδαί {Π6 ἰα8. 
ὀνθηΐβ οὗ ον [ογδβ [Π|Π 6 ; βδίποα ψνῃδί 18 γοἰαίθα 1π 
{18 σπαρίοι αρροηθὰ οὐΪυ ἃ ἔδνν ἀἄδυνβ θείογθ (8 
Ῥάββονοι, δηὰ {π6 ἀσαίῃ οὗ ΟἿἊ ϑδανιοὰῦῦ. ΤπΠ6 Γ8185- 
10 οὗ [Ζϑιὺϑβ ἔγοπι (6 ἀοδα θδϊηρ ἃ ψόσκ οἵ (γιϑί 
Ὀογοηά. πηϑάδυγο ργοαΐ, οὗ 4}} {π4| ἢ6 παὰά μιποσῖο 
ἄοπο υπάουθιθαάϊν {{|| τηοβῖ δίαροηάοιβ, δηά θαγοπά 
411 οἰπδγβ ὁδ]οι]αϊθα ἴο δνίησα (Π6 τῃδ)θβϑίυ οἵ οὐ 
Πμοτὰ, μᾶ8 θθθῆ, ἐπόγείοια, ρυγροβοὶν ἑἐθοογάρα Ὁ 
ΟΣ Βνδηρθιθι, Νὰ δνθῇ (ἢ βοαθρίίς δρίηοβα 
ΝΟΥ 5 ἴῆδι 1 Βα οοι]ά Ὀ6 ροτβυδάοα οὗ {Πη6 ἰγυαϊῇ οὗ 
(ἢ6 τηΐγᾶςο]8, ἢ6 νου αὶ ἀθβίγου 18 Ὀνῃ βγβίειη, δηά 
ΘιηΌγασα οἢ ΓΙ βΕ14η1{ὺ. (ΤΙ 4η.) Νὸ ψοπάεσσ, [Πθη, 
τπαὲ τῃ6 ποθι 65 οὐὁἨ σἤΓΙΒΕ ΠΥ ἤᾶνθ υι864 ΘΥΘΙῪ 
βΧϑγίίοη ἴο ἠθβίσου {Π|π6 γα 1 οἵ 80 δίυροηουβ ἃ 
ταϊγᾶοίθ. Τῆρ οἂν1}9. Πούνονοσ, οὐ γοοϊβίοῃ δηά ἢΪβ5 
Αϑϑοοίδίοβ ΜΕΓΘ ἸΟΠΡ ἃ5σῸ 581|8[Δοίου ν ἀηϑννοῦθα ὈῪ 
Ὅν. ΤΥ ΠΟΓ δηα πΊδηΥ ΟἰδοῖΒ. ΤΠ ἀοιϊθίβ ἀδπὰ 
σα] Ὡς οὈ)] ΟΠ οἢ8 οὗἉ {πΠ6 ϑοαθρίίοβ δηὰ εαϊίἑοπαϊὶδές 
οἴϑιυνγ οννῇ {{π|68, 45 Βαγάΐξ, Ρδυΐι5, ἄς. (πτοϑέ οὔ (ἤθη 
ἴῃ. ογάπιδο Λεροίϊέα οἵ ὈὈ8ο]θίθ οδ]δοίί ἢ β, ἀπ σθηθ- 
ΤΑΙ ἀογινοα ἔτοσι {Π6 τπδηαξαοΐοτυ οἱ  οοἰδίοῃ δηὰ 
(ο.} ανα θβθῃ Ζθδίοιι:βὶν δηἃ βιισσθββῆλ!ν γοίυϊθα ὈῪ 
(γεγο! 5, Γδηρίυ5, Ερδιηπαγά, ἀπ Ηθυθηδσγ, ἰπ᾿ ἃ 
ὙΟΥΚ ποθ, ΜΕγαοσμίογμηι αὖ Ἐναπσοίδέϊδ πάγγα- 
ἔογμηι ἱηέεγργεέαίϊο γαηιμπαΐίοα Πίδίογία, ΜιΘΌοΓρ. 
1807. 410, Ρ. 81. 86η4ᾳ.; 8δ8 αἷἰϑο ὃν 1,ω]160ΠΔ], 
ΘΟμυϊίο55, Ἀπιβουγπ), ΕἸΔιία8, ἀηαὰ ϑδομοίί, ἴῃ 5 
Ὀὐπιπιοηξαἐϊο (δ ΠΩ 5.110 τηϊγᾶς. .65.1810. Εογ {86 
Βιιδβίδησο δοίΪι οὐ [Π6 οὈ]δοίοη5 δα ΔΏΒνοΓΒ ἰ πιιιβὲ 

γΟΙ, ΠΙ. 5. ᾿ ΝΝ 
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ΤΟΙ ΤΥ γοϑᾶοῦ ἴο (πΠπ6 (ὐοιηπιοηΐαγΥ οὗ Κυϊηοοϊ, νῆσ 
ρῖνοϑ {86 [Ὁ] ονηρ ἀδοϊἀοα ἐαβΕ! ΠΠΟΠΥῪ οἱ (ἢ 6 ΓΘΑΙΠΠΥ οὗ 
(Π6 τηῖγαςΐθ, ΝΑΡγδοηὶ 46 1,4Ζᾶγο ἃ 9681] ἰῃ νἸίδῃι ΓΟ- 
νοςδίο, Ργοοσυϊάιθῖο ἀροτγία νογ (4113 νϑϑ ρα ΠΡ ΓΟ 588 
81η{, ϑῖν 6 ογδίϊοηθηι 1}1}018 αἱ ΤὈΓΠΔΠΊ, βῖνα ρα πιθῃ- 
τυ Βροοίθ8 ; 68 οἰἶδπὶ οὑπὶ γα] ᾳυὰ .688 Βιϑίοτγιἃ δά οὸ 
δοσυγαίὸ σοποτοῖ, οἵ σαυ888 Ῥγοχὶ πηι ονθηΐαυπι 
δάἀθὸ οἷαγὲ δὲ ρογβϑρίουὲ σοῃτ ποῖ, 46 Ὠϊβίοτιςε ἢ. ]. 
ἃ Φοπδηῆηθ (ου)]8 νογδοϊδίθπι οἱ ἤθη ἰοΐα εοἰΐδηι 
Ενδηρο}}} ΤῊΣ ἰη40168 ἀτγρ) δηδτγαίθ νογίδία 
ἀυδιίαγὶ πὰ }}οὸ Ρδοῖο ροβϑϑῖῖ. Νοβ αυϊάθδιῃ ριυ 8 ΓΘ, 118, 
ἤδηςσ ΠΑΓΓΑΓΙΟΠΘΙῺ βιιᾶ 86 5:0 }1ο] 416 οἵ ΡΠ γ τὰ 16 
14 σοπηπηθπάδιθ δηϊπηο ἰορθη 18 Οὐἷν15, αἵ, 5|Κ06 
Βρδοίθ8 γείη: 1ρ88Ππ|, βῖνθ τηοάμππ), 4110 δοίϑ αβῖ, βῖίνα 
ἀδπίᾳφαθ δνθηΐαη), 46 6]08 νογιίδϊθ ἃ νῖγο δγι το εἰ 
ΡΪο οἱ βδογδιιπι [Πγάγ πὶ διηδηΐίθ ἀυδιαγὶ νὶχ υ}}0 
πη04ο ροβδβίί. (1Ἰ{π|Δη.) 

Ουν Ιογὰ ννἃ8 βο)ουσγηίηρ ἰῃ (Π6 τορίοη Ὀογομῃὰ 
Τογάδῃ, ψ θῇ γ μ6 Πδά γοιϊγοά ἴον ἔουσ οηΐςἢ5, δ 
{Π6 πη6 ΨΏδη 1,4ΖδᾶιῸ8 ἰΔῪ Βιοἰς δὶ Βοιῃδηνυ, ἃ ν]] αρθ 
1Ππ6 τοϑιἀοησα οὗ ἢ18 58ἰβίοτβ Μαγίῃδ δπά ἦταν ((Παὲ 
Μαγγ ψῇο 8 {{||6 {1π|6 ἴον νναγ 8" δηοϊηϊο ἃ ΟἿΓ 

π Βγ (γαπϑιίαιηρ ἐδμς, νὰ δυοϊἱ "Π6 ΘΥΤῸΣ ἰηῖο ψἢΐοΐ 8026 ΘΟτ,- 
τηδηϊδίονδ δᾶνε [Δ] 6, 0 ϑυρροδα παῖ (ἢε Μίαγγ ἤθγὰ πηεπιϊοηοὰ 
88 ΜΑΙῪ Μαράαδϊοπθ. Βυῖ (παῖ 8ϑῆε νγᾶβ ποΐ {π6 βαίῆθ νυ {86 
ἁμαρτωλὸς πιεπιϊοηφά ἴη [κε 8, 37. ΠΟΥ νυ Μασ Μαράαϊεηε, 
ἯΕ ΓΔ ἰπΐεῦ ΠῸΠπ) 16 ἰ6 δι Ἰ ΠΙΟΗΥ͂ οὗὅὨ [Κο, νῖο ἀἰδιϊ ρι 565 ἐπα 
ἁμαρτωλὸς ἔγουι ΜϑΙγ Μαράδϊεηα, 8, ὁ. ἀηὰ ΜΑΓΥ, 58ἰβῖεγ οὗ [δ Ζαγυβ, 
ἔγοιῃ δοίδ, ἰῃ 16, 39.: 80 ἰμδί ποίπίηρ, νυνβδίδνεσ οσουγθ ἔτγοτι 
ὑνῆεηοα ᾿ξ οαη Ὀδ οοἸϊοοιοα παῖ ἴπ6 νγοπιθὴ εγα ἴπ6 δα: ἐδρε- 
ΟἾΔΠγ 88 ἴΠ6 ΟΠαγαοῖοῦβ ΓΘ νΕΙῪ αἰβδγεηῖ, Τηδῖ 6 Μδγγ ᾿εγε ζδη- 
εἰοηδὰ 8 4 ἀϊθεγεηῖϊ ρεέγβοιλ ἤγοπι 6 δἰπηθγ, 18 οἶδαὺγ ἔγοι) ἴπ παδὲε 
(Ὀεοδυ 86 ἴΠ6 ἔοσΠΟΓ 18 ἀνώνυμος εοἰέδοιέ παηϊ4) 858 νγ6}} 8.8 ἔγοιω {πὸ 
δἰ (υδιϊοη, δίῃ 886 νν85 ἃ ἡνοιηδη οὗἉ γοϑρεοίδο !ε δίαϊίοη ἰη 16. Νεῖ- 
πεν σδὴ {ΠῸ ΜΔΓΥ ἤδγα τηδη(οηδα Ὀ6 ᾿Βουρῆς [ἢ βαπῖα νυν Μαρ- 
ἀλϊεμθ. Τῆς Μασ πα ἀπὰ Ματυ, οὗ ννῇοηι ννὸ ἂγὲ ποῦν γεδάϊηρ, πεὰ 
{εἰν γοοϊἀθηοα δ Βείλδαυ. Μαδραάαϊδηβ ννδϑ οὗ σαϊεο. 85 δρμεδτε 
ἔγοτῃ Μαδαίιῃ. 27, 85 ἃ 56. Μδαγκ 15, 40 ὃ 41. Κὸ 423, 49, 55 
πὰ 56. Μογϑονεῦ, ἴποσα σου ΓΒ ἔγεαιδηΐ τηθητίοη οὗ Ὀοϊἢ : δηὰ γεῖ 
ΜατΥ, βἰϑῖεγ οἵ Μαγίδ, 18 Ὧο ννβογὸ οδ᾽]δὰ ἤἥαρμαϊίεπε, ΔῊ τηογα ἴδῃ 
Μαράδίθῃβ, ςα]]εὰ ἴΠε εἰδβίες οὗὐ Μαιυῖμα, οὐ οὗ [Ζαγιι8Ία Ναν, ἔμικο 
(10, 38.) βρεᾶκβ οἵ Μβϑιγ, εἰβϑῖεν οἵ Μασγίῃα, 85 οὗ ἃ ρβδβοῃ Ὡῃκηοννῃ 
ἴο ἷτη, δἰιϊβουρὴ οὗ Μαράαδϊεπε ἴα δὰ 7υ8ῖ Ὀεΐογε πιδάς εβρεοίδὶ 
τηοηϊοη. Βοδβιάθδ, {πΠ6 μιοάὲ οὔ ἰδξε οἵ (6 ΜΑΙ ἢεῖα τηοηϊοπεὰ 
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Τωοτὰ ψΠΠ Ῥτγθοίουβ οἰπίπηθηΐ, δηὰ νὶροὰ ἷβ ἔδεϊς 
ψνίτ ἢθγ ἢ41τ). ΟΥ̓ (ἢ18 Μαϑγυ, {πθη, [,Ζαγι8, {Π|6 
51:0 Κ ρουβοη 88 Ὀγοίμθγ. Γὴθ νογὰ ἀσθενεῖν (ἴο θ6 
810 Κ) 18 υϑοεά ποῖ ΟἿΪγ οὗὨ ἱπάϊϑροϑβιίίοη, ὑυυΐ οὗ 
ἀλρογοι!β 11Π688; 88 ᾿ἴῃ Μαῖί. 10, 8. 1μ|Κ6 4, 40. 7, 
10. Χοη. Απᾶδρ. 1, 1, 1. ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δ. καὶ 
ὑπόπτευε τελευτὴν τοῦ βίου. Νγ, [ἢ6 τπηρϑδαρα βεηΐ ὈῪ 
1Π6 8ἰδίθιβ ἴο Ψ0681:159 ἴο ἱπηρίογα ἢ 8 ἢ6]ρ, βίηοτνβ (ἢδι 
1,.ΑΖᾶτιιϑ νν88 ἰῇ ρσγθαΐ ρ6γ1}}. ΝΟΏΠΙΙ8 ΓΟΡΓΘβΘηςβ 1 ἃ8 
ἃ ζουον, ψ Ὠϊοἢ Βανί ο  Ι {Π 1} Κ8 ΝΟΥ ργοῦδθ]6. ΤὨ6 
ἀπὸ (ἰοηοίΐο8 οομηέγῳψ, τοβί ἀθῆςο, ὅς., δηά, {πογοίογο, 
ἀπὸ Βηθανίας 15 Θαυϊνδίοηΐ ἴο δοέλῤλαγίοηδσὶδ. 866 (8 
ῃοΐο οἡ Μαίί. 15,1. ᾿Εκ 5 υδϑ6ἀ [ἢ ἃ 5: Π}1}8Ὁ ΤΏ ΔΏΠΘΓ. 
δο Φοόἢη !, 44. οἱ ἐκ τῆς πόλεως, ἰ. 6. ορρίἀαπὶ, Ἅ Θη 
ΒΟΙΠΔΩΥ 18 8814 ἰο ΡῈ “16 ναρα οὗ ΜᾶγῪ δηὰ 
Μαγίπδ," νὰ γα ηοΐῖ νναγγδηϊθα [ἢ βιρροβίῃρ, ἃ8 ΒΟΠ16 
ἄο, (866 [,Δ1206} (α΄ {ἢ ν]Π]ὰρα 88 Π6ῚΓ ργορογέῳ; 
θυΐ οΪγ {π6 ρίδοθ οὗ {Πεὶσγ γαϑίάθησθ. ΕῸΓ δυο 
ἴον οἵ ἀϊδίγιοῦ ἴῃ ψ ἢ] σἢ ΔῺΥ ΟἿ6 ἄνν6118, οὐ δνθῃ ἴῃ ' 
ψ]Οἢ ἢ6 νν88 ὈοΟτΏ, 18, ἴῃ ἃ σοσίδιη 86η86, 8814 ἴο θ6 
λῖβ. (Κυΐη. δὰ Τιηδη.) 

2, καὶ ἀλείψασα, ὅς. ΤΠΪ5 18 5814 ὈΥ ργοζορδὶα, ἀπά 
ΙΏΔΥ Ὀ6 τοηάογοα, ““ β8ῆ6 ψῇῆο (βοιηθιηθ δἰτζογνν γα 8) 
δηοϊηίοα,; ἅς. Τἢ8 ἤσιγα 185 ηοῦ ἀπηυ808] 1 [Π6 
νεϑὲ τὶ [6 18, Θβρθοία γ ἤδη 16 δοίίοη ἔΌ]]ονν8 βϑοοη 
δίϊοσ. δὲ Α. 66]]. Ν. Α. 10, 16. νῖγ. Ζ2Έπ. 1, 
ῷ. 4.48. δ]. [14]. 2, 64. νἤογα 566 {π6 σοῃῃηπιοηίδ- 
ἴοἵ8. ὅ66 αἷϑδο {μ|κῈ 7, 46. Μείῃη. 96, 6. δηά {8 
ποῖα. (Κυ!η.) : 

4.---ἨὅΟὅ.. ΟΠ γγβοβίοπιμ, ΤἬΘορἢν]δοῖ, δηὰ Ἐπ γπίυς 
δᾶνο ψν6}} ορβοινϑά, {πὶ (ἢ Τουγίἢ νοῦβα σοηΐδιηβ (ἢ 6 
ἀηδιυε}" 861 ὈΥ Οὐγ Τογα ἴο {ἢ6 5]8ΐ68. δ66 8]50 
Ἐγαϑίη. ϑϑθίοσ, Εοόβθησ. δηά Τιϊςτπᾶη. Οὐ τὰ 

νγ8 νεῖν ἀἰβεγεηΐ ἔγοτι παῖ οὗ Μαδράλδλίεηθε. Τῇα ἔόγιμογ Ἰθὰ ἃ αἰεὶ 
"δ αὐ κοιπε; {Π6 Ἰαῖῖογ ζοϊ ]ονγεα οον ογὰ οὐ ἢΐ8 Ἰουγῆεγβ. ἤδησα 
450, ἰῃ ἢ 8 ρβϑδίοιυ) δηὰ ἀθαῖῃ, δῃὰ δἵ [ῃ6 δερυϊοῖγο, Μάγυ Μαράδ- 
Ιεθ, οὶ [Π6 δβἰϑίον οὗ Μάγι δ, 15 ἰδοίισἢϊ (ο δὲ (ἢπ ρεγβοι ἀδβου δοά, 
([δυμ6.) Ὑαγίοιϑ οἴδὺ ὑγοῖρΒὙ ἀηχζυϊηθηῖν, ἰοηάϊηρ᾽ ἴο ῥτγοτα (δα 
ἀἰε86 ἴἤγος ΜΑΓΥ8 ῬΕσο αἰ βδγεηϊ μϑγβοηϑ, δγα ἴπδη δαἀάυσεὰ ὃν τἢ6 
ἰεαγηςὰ Ἴοοτητηδηίδίογ, ἴο ψ ον 1 οδῃ ΟὨΪΥ γεγ ἰη6 τϑδάοῦ ; 666 
4160 ἴο ἴμ6 ποῖς οὐ ἑυκε 7,6. ᾿ 

φεῷ 
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545 {π88 {Π|6 9:0 ΚΏ 658 15 Ποῖ πρὸς θάνατον, ὈΥ̓͂ ΒΊΟΝ 6 
ΤὭΘΘΠΘ “Ὑ0 ποί ΗΑ} ν ἐογηιίπαῖο ἴῃ ἀδαίῃ. ΝοΥ͂ 85 
1ῃ6 ἀϊδογάογ αἰά τγϑα!ν ργοάυςς ἀδαίι, οὐ Τιοτὰ 
πιαϑὶ θ6 δάἀιη! 64 ἐο ἤλγα υβοα (48 ποὶ πη ΓΈ ΘΉΕΪΥ 
ἴῃ ϑυσἢ 684568) ἃ δοιηον δῖ ἜΡΕΝΕ 86 ΠΡ ὁχ- 
Γεββίοῃη. [,ΔΏρ6 σοίηραγο8 ἁ πρὸς θάνατον, ἴῃ 
ομα δ, 106. ᾿Π τ{πΠ6 ΗδεΡ. ΠΥ ΤΟΥ ἴῃ 2 Κίηρϑ, 
20, 1. Ηδας ιιηδογϑίδηἀ8 ὃν ἄραιἢ (ἢ ἀδογοίονν 
ἀφίῃ Ὀν ΠΟ Ν 1Ὲ 18 ἀσβιη6 4 {Πδἰ 41} 5Π4}} γοίυγη ἴὸ 
(Π6 οαγίῃ. ΒΒ (ἢ 18 Β66π|8 ἴοο β8ι.ῦ116, γοβηθά, δηὰ 
ἔατ- δῖ μοα δὴ ἰηϊογργοίαιίοη. Ὑῆδ σοπιηδηΐδίοῦϑ 
ΒΓΘ, ἰη4664, ποῖ ἃ Ππ{}6 ρυΖΖίοα ψΊἢ (Π6 ΘΧΡΓΟΒϑΙοη. 
Αἴζοῦ 4}}, 1 τη πη} 18 ψ}1}} Ὀ6 θ681 Ἔχρ δἰ ηθά 88 ἃ ρορεῖαν 
ὉΠη8, δη4, 1 30, 1ἢ πηᾶγ υδϑ8ὲ θ6 υπάογϑίοοα ἰὴ {Π6 μέλ 
Β6ΏΒ6 ψΠΟἢ ἃ ρ]αῖη δηὰ υπϊἰοιίεγοά ρογβοη σψουά 
᾿η] ἀἸδίο νυ δϑϑίρη ἴο ἴΐ : δηά 8.0}, 1 σοηῃσοῖνο, 18 
1Πδὲὶ ψΏΙΟἢ 1 Πᾶνα αἰγοδάυ Ἰαἰϊὰ ἀόοψη, ἤοπὶ ψ οἢ 
(πὸ πη ογργοίδίίοη οὗ Νοῆπιδ ἀο065 ποΐὶ τ ϑίο  ΑΠ}Ὺ 
ἀἰῆΐδγ. 

Ἑὴ6 Ενδηροὶϑιε ρῥγοσθοιΐβ ἰο Ὡδύγαίθ (ἢδί διοΓ 
9658115 νν88 (ο]α οὗ [Π6 8: Κη688 οὐ 1 ἄζϑγυ8, ἢ6 σοπεϊ- 
Ὠυδα ἴον ἔνγο ἀδυ8 ἴῃ {ἢ6 β88π|6 μία ἤθγε Πα 1Πθη 
3. Τῆς νΔηρο 81 βυρροϑίβ τῃδὲ {{}15 [ΑΓΔ] 6 58 ἴο 
585 5 {τἰθηά, ψ ἢ οἢ, ὑπάοσ οΟἾΠΟΥ Οἰγοιιπηοίδη69, 
νου] ἤανα Ὀδθη ἰΠΘ ΧΟ 8806, νν85 ποί οὐἹηρ ἴο ΔΗΥ͂ 
1πΠα!ἔδγθησθ ἴο ἢΐ8 ἀδηρογ, (Ά ϑιιρροβί(ίοη τείμιιοά ΌΥ 
ΠΌΠΊΘΓΟΙ8 188 ης68 Οὗ ουν ἴ,ογὰ 8 (θη ἀεγ σοησθγη [ὉΓ 
41} (ἢ ψγαγὸ ἄθαγ ἰο πιῶ, δῃά ργοιηρεϊαάε ἰο δά 
41} ψῇῆο ποοϑαρα ἢ]5 δϑϑιὶβϑίδῃςθ, ὃυΐ ρμγροδείψ, δηὰ 
δοιὴ 1ἴΠ6 νν]ϑϑϑὲ τῃηοίϊνοβ, πϑιηθὶν, 5Π6 6 ἢθ ἔΌγοβανν 
ψηαὶ ψου ἃ ΠάρΡοη, δηά Κῆὸν ἐπδὲ {Πότ ψου]Ἱὰ θ6 
Δη οὐσσαϑβίοη οἤξγοα οὗ νογκιηρ ἃ πηγδοῖα ὈΥ̓ ψῃΙοἢ 
16. γϑῖ ἔδορ]α (81 οὐὨ ἢ15. ἀἰβοῖρίεβ νοι] 6 σοη- 
βγη, δηά {πὸ ρίογυ οἵ "18 Εδίμογ, απὰ 1τὴ6 ἀϊσ- 
ὨΠῪ οὗ Πῖ8 ον ροβοῃ ψουἹὰ μα τηοϑί {]Ππ|ϑυγουϑὶ 

"ΜΒ ΕᾺ( ΠΥ 5 ἐχῃϊδίηβ : “1 ἰδ οί ὑπο ἀόδίϊι (ρτορετν) Ὁ. πηίὸ 
Ὁ 5οτί οἵ δεἷεερ. Εοσ ἀεβϑίῃ, ἰῃ ἰϊ ῬΓΟΡΘΓ 8696, ἰδ ρεγιπαηδηέ, δὰ 
οἰκί γο ἰὸ ἴδ6 ΓΟΒυΣΓγοοϊΐίοη, Βαϊ (8 νγῶβ α ἀεαξὴ, Βηὰ 50 ἀεαϊλ. 
Το ζότπιεν, ἴῃ (πε δαραγβίος οὗ ἴδε δουὶ δὴ Ὀοαγ ; {{|᾿ ἰαέέεν, ἰῃ 88 
αἰγηγοβῖ ἱπατηδά δία Γεϑυγγεοίίοη, ; 



ΑΤ. ΤΟΗ͂Ν, (ΗΔΡ. ΧΙ. ᾿441 

τηϑηϊ(εϑίοα, Τα δδηβ νἹ ον οὗ [Π6 βυδ]6οί 18 (Δ Κ6ῃ 
Ὦγ ΕΓ Υπιῖ18, ΨῃῸ Οὔδαγνοϑ: “ Ον 1 ογὰ βθηΐ (ἢ 18 
ΠΝ ς ἀηδιῦθν ἴῃ ογἄθσ 0 οοπιίοτί ἴῃθὰ. βΒιΐ 

6 ΒΙπ1|86} [41 βοπχθίπηθ ἰοηροτ, ναι τὩρ 11}} 1 Ζατιι 
Βῃῃουϊά φοίια!]ν οσχρῖγε ἀπά Ὀ6 Ὀυτγίοα ; (Π84ΐ πο, ΟΠ6 
τοῖσί 58ὺ (μδΐ ἢ6 ἤβα γα ὶβϑα ἢϊπὶ θη ποΐ γεί ἀθδά, 
διυιζ οἠΪγν ἴῃ 8 ἰβἰπηρ δὲ οὗ ἰγδηοθ." 

ἡ. ἔπειτα μετὰ τοῦτο, Ἡδτα ποτα 18 8 μ]θοπαβιῃ 
[γααυθηῖ ἴῃ ἐπ6 ἰ68ι (4851. 8] νυγιίθσθ, 80 {Π8 Ἰοίἢ 
ἔννο ΡϑΓΙ10165 ψὶπουΐ (Π6 ᾿πίργνθῃς!οη οὗ ἃ Τοοριἤδᾶ, 
8η4 γι δὴ ἰπίθηϑινα Όσοα ; οὗ ψῃϊοἢ ΦΧΔΌΊΒ]68 8Γ6 
δαἀδυσοά ὈὉγ διοιϑίοίπ δά Κυμκθβ. Τιβ Μξεη. 
ἔπειτα μετὰ ταῦτα εὐθὺς εὐρέθη θανών. Ιχιο, 1ιεχ. 91. 
εἶτα μετὰ τοῦτο, Ατίϑί. Μαεῖ. 11.1. εἶτα μετὰ τοῦτο. 
ὸ Ψ96γ. Απαγ. 8, 2, 8. ροϑί ἀθίῃαθ. Νῦν 5]ρΏ1Π 68 

ομδί ποιυ, ἰαίοἶν. 80 ἘΛΓΠΥμλΙὰ8 : πρὸ μικροῦ. 118 
1 15 ΘχρΙαϊηθα Ὀγ Ηδβγυςοῆ. ἄρτι, δηὰ ᾿γ Γι, πρὸ 
ὀλίγου χρόνου. 

8. ἐθήτουν σε λιθάσει---ἰκαὶ. ΜΔῺΥ σοιαπθηδίουϑ 
(Ὠ ηἸς {πῶ {Π6 ἀ18010}68 8814 (ἢ|8 (ῃτουρῇ 7εαν ίοσ [Π6 
1 οὔ 6805, πὰ ἔοσ (6 ῖγ οννῃ βαίδίυ. 80 ἘΠ γ πΉ18 : 
“ΠΟΥ ἐδαγοὰ ἴῸγ 96808,9 Ὀυϊ πιογθ 707 ἐξοηιδϑέυθ5." 
ΤὮ15, Πονγανοῦ, 5668 ΒΟ ΓΟ ΪΥ 7831. Κυϊπορὶ, οὐ [86 
Οἴμοσ Πδηα, γριηδικβ (ΠδΓ [ἢ6 ἀΙ5610168 ΓΟ γορί οἵ 
ορίπίοη {πὲ {Π6 Μαβϑιδὴ ψουὰ ἢοὶ ἀΐᾳ (866 1 ὅς 
84), δηά τῃδὲ {Π6 } 5βογίν Ἄχμεοίφα {ἐπε θγασίϊοη οὗ 
ἢ18. ϑϑγίγ Κιηράοιη, ““ Βεβίάθ, (σοῃπίϊηιθ5. ἢ 6) 
7θ88 ῃδά οἴζϊθη, ἴἢ 8 νοπάθυι] ΤυΔΏΠΟΣ, οχίσγισδιρα 
ΕΙπη56 1} ἔγοῖλ [6 ρΊδϑρ οὗ 8 δά νθυβδγίθβ; δηά ἃ8 ἴὸ 

" Δῃριγ ον ϑαΐδίγ, (16 θνν5 Πδά ηοῖ γοΐ ρ]οίοα ἀρδιηϑί 
{ῃριη.᾿" (ὅθε τὰ6 ποία οἡ μι 22, 86.) Πα 58:ὴ8 
Ἰρασηθα σοπηηθηίδίον 18 οὗ ορίηοη {πὲ (ἤογ 8414 
(Π656 ψογάβ χδίβοῦ ΜῈ τὐοπάον ἤδη ὕδαῦ ; Ὀδίης 
διηδζοα {ῃδὲ, νιουΐ ὑτροηΐ ποοθϑϑῖν, Π6 5ῃου]ά 
τοίυγη ἴο τηθῇ δηϊτηδίοα π11} 80 ἀσδαϊν δὴ Βοβε Πγ, 
ψ ἢ δά 80 ΓΘΟΘΏΓΥ οηάἀοανδιυγρα ἰο βίοης ἢϊπ), δπὰ 
ἍΘΓΘ, ΡΟΙΒ888, ΘνΘἢ. ΠΟΥ͂ Ρίοἰ(ηρ ἀραϊηϑί [15 118. 
ὙΠ15, ΠΟΎΘΥΟΣ, ϑ66Π18 ἴ00 Βθί]|6 δηα Ὠγροί οί σαϊ ἃ 
νίαν οὐ ἐδ βϑυ0ῦ]εοι. ΤΠίπιδη πιοόγα ργοῦδοὶν ἱπῖρυϑ 
τοι 16, {πδὲ (ἤεγ ἰδαγεα ἴογ ,7}6ϑι18 ἀπά ἴῸγΓ ἰῃριῃ; 
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βοῖνόβ ; δηὰ (πογοΐογα μα ἴδκϑβ {ἢ 8ϑθοπίθησα 88 ἐΐσ- 
διιαϑῖυο. Ἰηάοεί, ἐΠθγα 18 ΠῸ γοᾶβδοῦ ΨὮΏΥ νὰ ποι ἃ 
πδὰ Ἰῃοϊυθ Ὀοίῇ, βῖποθ (ῃοὶγ αἰ58 8810} ὅΓΟ56 ἴτοπι 
ΘΓ. 
9. οὐχὶ δώδεκά εἶσιν ὥραι τῆς ἡμέρας, ΤῊ 8. ἜΕΧΡΓΟ5- 

δΙΟη 8 ἴο Ὀ6 πα ογϑίοοά ψ ἢ ταΐργθηοθ ἴο (Π6 ουβίοιι 
ἉὨ]ΙΟἢ ργανδι! δα ἀπηοηρ (ἢ6 ον8 ([υπαεα οἡ ἢ εγ 
ΒΟΟρΤΆΡΠΙΟΔΙὶ βἰ ταδί! οη), οὗἩ πηδκιηρ [ἢ 6 ἀδν δηά πἰρῃς 
θαυδὶ. Ἐλοῖ (ΠΟΥ αἰϊν!46α ᾿ηΐο ὕψεϊνα ραγίβ, Ψ Ὦ]ΟΠ, 
οἵ σουγβο, νᾶγίοα 8 [616 δοσογάϊπρ ἴο {6 568οὴ οὗ 
{Π6 γοᾶσγ. ὙΤπδῖ {ΠΥ γοοκοηρὰ ἐιοοίυθ μοι ἐο ἐδε 
αν 15 μἰαὶπ ἴγοπι 118 ραβϑᾶρα δῃά δηοίδον οὗ Μαίίῃ. 
20, 8., 88 αἰβο ἔγοτῃ ἴδ βαγίηρ οὗ ἰῇ ἘδΌΡΙ 8, εἰἰ6ἀ 
ΌὉΥ Οαγίντρῃς ἴῃ ἢϊ8 ΜεΙΠῆς. Ηορυ, ““ΤΠθγὸ ἃγα 
ἔν αῖνο ἤουγβ ἴῃ 16 ἀδν, δηα ναῖνα ἴῃ (ἢ6 πΙρῃι." 
ΤῊΙ8 γτοσοκοηΐϊηρ 88 δαορίε(, 48 ΝΥ ΟἸ 5 {Π|ηΚ58, ἵτοπιὶ 
{ῃΠ6 Οτροῖκβ ἃπα Βοιιδη. 

9, 10. ἐάν τις περιπάτῃ --- αὐτῶ. Οη [6 οχᾶςί 
Β6η86 οὗ {ἢ||8 ρᾶβϑϑᾶρ σοιῃπ)θηϊδίογβ ἅΓΘ ποΐ αυϊΐα 
δαστοθα. ΟἸ γυβοβίομι ᾿ροῦος ἴνο Ἔχρ  δηδίϊοηβ. 15, 
ἃ βΘΠ6ΓΑΙ σποόπι : “6 ν]ο ἀοεβ ψ6}}, δηὰ 18 σοῃ- 
Β0Ι]οὺ8 οὗ ἢο 5ἴη, ῃ6θα ποῖ ἔδαγ." (ὅ66 3, 20 ὅς 41.) 
Οτ, ϑάϊν, δρεοοϊαίίν τοίογγιπρ ἴο {Π6 ἀ15ς610|68 : “Α5 
6 Ψ ῆο δη)ουθίῃ Ἰίρῆς διαπ]θίἢ ΚΒ ποίΐ, 80 πα νῆο 
ν Καῖ ἢ 11 πι6, 8114}} τη 117} ἢο ῥογι], ἔου 1 ἃπὶ 
ρὲ. (ὅδε Φοΐη 1, 856.) Ἐρδαγ ποῖ, {πογοίογο, ὃ6- 
ἴογα {Π6 {ϊπη6 ; ἔογ ἴῃ6 πἰσᾷς ν1}} σοπθ ἤθη γα 53}|4}] 
6 βοραγαίβα ἴγοῃι τὴ δηά ὃδ6 ἰγου] 6." 'Γῆυ5 ψ6 
8ΔΥ: “Νοη ἀεϑρογδηάυμ ἀτςα ΟἸγβῖο οἵ δυϑρίςδ 
ΟὨἢτιβίο.᾽ 8.0. Ηαπηπιοηά, ὨΙΟΥ͂, δηα τη ΏΥ οἰ ΘΓΒ. 
Βιυιΐ ἰὑ 15 Βοάγο οὶ ΡΓΟΌΔ0]6 ἰπδὲ οὐγ ]οτγά, ἴῃ ἐλὲς 
»ίαοε, ἥσυατοά Πἰπ1861 υηᾶοῦ δυςΐ ἃ σοιϊηράγίβοῃ ; ἃ8 
1η Φοῃῃ 8, 12. 9, 11. 12, 46..- Ηοδ γαίποσ τηρϑδηΐ ἴῃ 6 

ἘΞΑΙϊ προσκόπτει φυθδυὰ πόδα (ν ἱοἷν 156 δυρρ! θὰ ἰῃ Μαίίῃ. 4, 6.) 
ἢ), 6. ἐγὶρε τὶς ξοοί, ΔὨὰ 4180 τιν Τῇ ἀαίϊνα ἰδ οἴζδθη ἐσργεβθθὰ ; δὲ 
ἴη Βοπι. 9, 82. 1 Ῥεῖ. ὦ, 8. 80 Χεη. Εαᾳ. 7, 6. σκληρὸν μὲν γὰρ 
ἔχων τὸ σκέλος εἰ προσκόψειε τῷ, ἃς. ὙΠΟΓΟ 8. ἃ μΕΒ8αρΡῈ ΨΕΙΥ 51- 
τοῖϊαν ἴῃ Ατιϑίορἢ. νεβρ. 475. ἢ προσκέκοψε, τῷ σκότῳ, τὸν δάκτνλον 
ποῦ ; (ἴον ἰῃδῖ 6 ἴῃς ἴσῃ ρυποϊιαῖίοη.) ας το δὲξ ᾿ὶς ἰοο εοπιειοδιέτο 
ἐπ ἐλ ἀαγί  Βυϊῖ [ὉΓ ποῦ 1 σοη]εεοίυγε τῷ, ννϊοἢ 15 συηβγιγοά ὮὉΥ 
τἶνε ραδδᾶρα οὗ Χεηόρδοῦ )υ9ῖ οἰϊοὰ. 
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ΒΌΏ, ᾿ηαϑηλ οὗ 845 [πὲ Ἰυπλϊηαγγ τυΐοὶ ἢ [6 ἄδγ. (566 
Οδη.1, 16.) (Κυΐμη δηὰ Τιϊπ|4η.) ΟἸΠΘΓ ΟΡΙΠΙΟΠ8 
ἴὯδν 6 866ῃ ἴῃ [ρα δηι( Κυϊηοοὶ. Βυΐ {Π6 ἔτι6 
ΟΠ6 β8δθ8 ἴὁ δ6 (πδί ρῥγοροβαά ΒΟΥ (ὑἈπιογΆΓ 18, 
δαορίοα ὈγΥ Ῥρᾶγοα δὰ Ποάαγιάσο, δηὰ ἔαγΠογ υἢ- 
ἰοἰάεὰ Ὀγ Μοτγιβ, οβοπη. Κυϊηοοὶ δηὰ Τιηδῃ : 
Πδηλοΐγ, [Πα 1 185 ἃ ραγαδοίϊοαὶ οπίρηια, ἰπουρῇ (ἰπ 
(Π6 ΟΥγθη(4] πη Π6Γ) προ δου] Ὺ ΘΧΡγοβ866, οὗ ν ΠΟ ἢ 
(η6 αρρἰοαϊίο 18 ἰεῖδ ἴο Ὀ6 βυρρ]ιοά ; 88 ἴῃ ΨΊΓΕ. 
Εςο]. Φ, 18. ΑΙΡρΑ Ἰἰρσυβίγα οδάϊπί, νδοσίηϊα ΠΙρτᾶ 
Ἰερυπίαγ. ΒΙΠ] ΑΓ, ἴοο, 18 [Π6 [ΟΠ] ον ηρ : “ [ἢ Ροτ- 
ζυβαπι ᾿ὨροΓ 8 ἀἰςίδ ἀο]11π|. [{ 185 Δ ἘΠΊ ΘΓΒΑ] 
ϑηοπιθ, 51γΑ 1] ἰο (μαὲ ἴῃ Φοῆη 9, 4 ἃ ὅ. “ ΤΠα 
Ὠϊσῆς σομμοίῃ ἤθη ΠΟ πᾶ οδὴ ΨΚ. ΤὍΤῇ6 Β6η86 
ἸΏΔΥ δ (ἢι18 ΕΧρΙΓοββεά. “ἍΤ Ώογο 8 ἃ σογίδ! 8δηά 
βίαϊθα {1π|6 ἴῸΓ Ψψοῦῖ : (Π6 ἀδγ 18 [Π6 {1π|6 ΘΒρΘοΙδ}}Ὺ 
ΟΡρογίῃηο ἔογ 1 ; {Π6 ὨΙρἢὮ 15 (Π6 ἐφληριδ Ἰπιρογ ἐμημηι, 
ἢς Ὀυβίῃα658, ἰἠδγοΐογο, σοι 6 ἰο π6 ΌΥ ΤΥ 

ῬΑΙΠΘΓ ἰ8 ποί ἴο 6 ἀοίεγγοά 1{1}} {116 {1π|6 ἔογ δοίϊοη 
18 ρϑ8.." 80 Τιϊπῶη. Τῇῆε αρρίἰϊοσαέΐοη οἵ [ἢ]5 σποπιθ 

ἴο Οὔγ [ογὰ ὩΔΥῪ ὃ6 [Π8 ΕΧρΡΙοβ864. Τῇδ {1π}]6 [ὉΣ 
ϑοίίοη 18 (Π6 (ΔγΥ: (6 σῆς 15 ἱπορρογίαμθ. δέὍθοιυ 
8 γῖῷ ἀἄαψ; Ὡονν τη ΤΩΥ̓ Ὀιι51 688 δ ἄοπο. ῬΤῇθ 
ηἰσὴέ (οὗ τὴν ἀεδαΐδ) ΔΡρργοδοϊιθί ἢ, ἤθη 1 σδῃ ἢῸ 
ἰοηρεῖ δοί. Ὅο {πογϑίογε 1 ππυβί δηὰ ψ1]}}, ψιῃουΐ 
ἀοἶαν, δηὰ σιπουΐ ἔδδγ, ἴο γθη δῦ δϑϑιϑίδμοα (0 ΤΥ 
{τ]6ηα, ἢ66641688 οὗ (ἢ6 ΠΟΘ. ΠΥ οὐ (ἢ6 ΘΩΥΥ οὗὨ τ}6 
ϑαηῃοάγίη)." [Ι͂ἢ (Π6 Δρρ]!οαίοη, (Π6 ψογα8 πηυβὲ ποῖ 
Ὀ6 8[ΓΔ1Π66; ΠΟΓ τηυδύ [Π6 ψῇοΪα 6 ἄγαν ἴο ἃ τη γ8- 
ἐἰςα] 5686, ἃ8 15 ἀ40Πη6 ὈΥ ΠΙΔΩΥ Πσομπιηθδηίδίοῦβ οὗ ΠῸ 
ΤΘΔΉ ΓΔΏΪΚ, 85 [,Δηρ6. ϑίουυ {Π1ΠηΚ8 (δῇ οἷν Τιογά, 
8ἃ8 ἢ6 γγὰϑ Δροιιϊ [0 Ῥυγβαθ 18 ἸΟΌΓΏΘΥ ἰηΐο 7046, 
βογγονϑά ἃ πηϑίδρῃοσ ἰδ κθὴ ἔγοπι ἔγάνθὶ]πρ. ΤΉ Ϊ8, 
Πούνονογ, 8β66 8 Ὠυροίῃοισαὶ δηὰ ργθοδτίουβ. ΤΠ6 
ΤΟ] οσίηρ; οὐϑογνδίίοη οὗ δίογσγ 888 τηογο οἵ 801} ; 
ὩδΙλΪΥ, {Πδΐ 88 αἰ Κίηρ' ἀπὰ Ἰουγηουίηρ 5 (ῃς {γὰ- 
νΘΙΙΟΓΒ ΨΟΙΚ, 80 περιπατεῖν 18, 1ῃ. 106 ΔρΡ]!οδίϊοῃ, 
Θαυϊναϊοηΐ ἰο ἐργάϑεσθαι. 
᾿ 9, Τὸ φώς τοῦ κόσμου 18 ἃ ρΟΓΙΡὮΏΓΑΒ18 (ῸΓ (Π6 50η. 80 
Ἡεϑβἱοά Ορ. νοῦ. 5679. (οἰϊοἃ Ὁγ 1,δηρ6.) ως το 
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προφέῤει μὲν ὁδοῦ, προφέρει δὲ καὶ ἔργου. Ἠὼς ἥτε φα» 
γεῖσα πολέοις ἐπέβησε κελεύθου ᾿Ανθρώπους. Ἐν ἀύτω ἰ8 
ἴον αὐτῷ, 88 οἴζθῃ, 1. 6. ἐλο ἐϊσλέ 5 τυαηζίης ἰο ἠϊπι. 

11. Λάϑαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται" ἀ. απ. ἴ, ἐ. α. 
ΒΥ {Π686 ΨψοΓγά8β ζ651}8 488]ρῺ8 ἴῃ6 γεαϑ0 ΜὮΥ ἢ6 τὲ 
ὅὸ ἴο ΘΓ βαίθῃ, παιηοῖν, ἴὸ να 1.4Ζαγιιβ, ἢ 88 
δϑίθερ. Τῇ ἢ6 ΘΧΡΓΘΒ868 ἢγθί βυπο σΔ] γ, ἀπά 
τἢθη ἀἸβΕ  ΕΥ δηα οἰθαυγ. [10 18 ΒΟΆΓΟΟΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
ἴἰο δάνογι ἴο [πῆ6 {γι ϑωρἠδηιΐδηε οὗ ἀδδίἢ ((οὰυπὰ τ᾿ 
δἰ πγοϑί 81} ἰδηριαρθ8) ὙΠ1οἷ) ΘΒ ρθ ον ἰδ 68 ρίδοα ἴῃ 
1018 ψογά κοιμᾶσθαι, ςογΓαβροπαίηρ ἴο 6 Ηοὺ. 9. 
δε6 Πουρῆς. Απδὶ. ὅδογ. ὁ, 59. (ὐδίακου 46 ϑιγνῖίο. 
Γ. 42. Δηὰ τδῆν οἴἤι6 ΓΒ γοίογγοα ἴοὸ Ὁ [προ δηά 
Καυΐϊποοὶ. Βιιΐ ἀθγθ (485 1 ,δίηρθ οὔβθογνθβ) {ῃθγ 15 ἃ 
βίγοῃρ; Δη“ δΒρεοΐα] οηιρδαδὶϑ ;. ἀπ [ἢ6 δγιηῦοὶ ν᾽ 88 658ὲ 
ΒΘΟΙΑΙ ΙΓ. ΔΡΡΠ σΔὉ]6 ; δίησοα Ὀν 1 {Π6 βδοσθα ἩὙΓΠΘΓΒ ἔγθο 
αυοηιὶν δάση γαῖα (ἢ6 ἀθδίἢ οἵ τὴ6 τὶ σἠέθοιιδ. 

12. εἰ κεκοίμεται, σωθήσεται. ϑίῃσο. {Π18 πιοία- 
ῬἤοιῖοαΙ] οχργθβδϑίοη τη πᾶν Ὀ6θη ἔδιῃ δγ ἴο {ἢ 6 
1851 Ρ165, 10 15 βίγαηρα {πὰϊ {δ γ. βου! ποῖ παν υπ- 
ἀειβιοοά ουν [ογὰ. ΤΠ 8 ΤΙ τηδ ἀβογι 68 ἴο δχοθϑς 
07 23δαν : “ἰϊοῃ, Βούγανοσ, 866 π|8 ἴοο ἐδηοϊ]. 1 
Ϊ8 ΤΏΟΓΘ Ἰυα!οΙοΟυ ΒΥ ορβοσνθὰ ὈγῪῚ Κυϊηοεὶ, (Παΐ 85 
Οὐγ Ἰονὰ δά βθϑιηθά ἴο ἄθῃγ {πὶ [Ζαγ5 σουϊὰ 
α1ο, {ΠΟῪ οὐοθθ ἴο υἱηάογβίαπα ἢ8 ψογὰβ οὐ ϑέθερ 
οηἶν. Ὕὲε ὠγυβί, Ὠογονοῦ, σοι 6 γ, {Πᾶὶ 48 πιθῆ 
ευἱδἦ, 8ο {ΠΟῪ τα ἰῃο!πθαὰ (ο δοίδουθ, δὰ ἤδῆςθ, 88 

Ἐ Ῥοαεγίρα ραγαρὮγαϑεθ ἴἢ6 ρβαβϑϑδρα (ἢ8: ““ Βιιϊϊ ζ9368118 βρᾶκε 
ἐπυ8 σοποογηΐϊηρ; ἢΐ8 ἀδαϊῃ, υνῃϊο ἢ, ΓῸΓ ΤΏΔΏΥ ΔΡΡδγειῖ ΓΕβϑΟη5, ἢ 6 
ἐἰοϑε ἴο γσεργεσεηῖ υηάεγ (Πϊ6 ροηῖ!ε ἱπηδρο." Οὐ [τὰ κυρ οἰοοῦα 
ἴΠπ ἐχργεδδίοη οὗ [λζϑτ δἰδεμίηρ', ραγί]γ οιἱ οὗ ἰϑράογηβε, 89 θεϊῃςς 
Ἰοαϑί βῃοοκίηρ, ἤθη ἢδ ϑροΚα οὗ 80 ἢΘΆΡ 8 ἔτ εηὰ ; ἂ ΗΠ πιθοῦ, νυῆθιὶ 
Ἦδ τϑργθϑεηῖθ ΑΕ] οι. 89. Γορουτηρ' ἴῃ6 ἀεδῖῃ οὗ ϑ Ραΐγοοβ τῇ 
ΔΟὮ}}}ε8, αϑϑα ἴΠ6 τνογὰ λδ ἐς ζαίΐοη, ταῖν ἰπδη λθ ἐφ εἰαὶκ : (δὰ, 
1ιΌ, 18, νϑῖ. 20.) δηὰ ἰΐ ταν αἶ8ὸ ἔασον Ὀε οοηδβἰήοχοὶ 88 8ῃ ἱπϑίϑποφ 
οὗ οὖν ἴμογα Β πηοθοοίν ; Πα ἀ068 ποῖ ἰτοτοεαΐδίαϊν βᾶγ, ““Ης ἰς ἀεαά, 
Δηᾷ 1 νν}}} ρὸ ΟΥ̓ ΠΥ ΑἸ ρ ΠΥ ρόνγοῦ ἴο Ὀυγϑὲ τ Ὀομάβ οὔ (ἢ 56- 
Ρυϊεῆγε, δηὰ ἴο δσοταμηδηὰ δίτα ὈδοΙς ἴο ᾿ἰ6 ἀραίη :" ὉὈι ἀνοϊάϊηρ αἱΐ 
ῬΒ͵δ6 δηα ρϑίεηί(αίίοι,, Ἀ6 8868 ἴδε δἰ ρἰϑδὶ δὰ δυμἶθϑὲ Ἔχργθϑϑίο 
τιαῖ οδη 6 ἱμουρβῖ οἴ. -- 
ΤῊ μιάϊοίουϑ τϑιηατὶκ Οὗ Μσ. ΒΙΔοΚνγ4}} ἰ5 δπιῖγαν 1 ϑἰζαιοά ὉΥ͂ 

Ὅγ, [Αγάτθν, ἰῃ [18 ὀχοϑιϊεηῖ νἱαϊςαίίοη οὗ τὰ ργεβθεηΐ βίοιγ δραϊηβὶ 
[6 τρϑ] πδηϊ αἰίδο 8 Δα ῬΟΓΨΈΓΘΘ τη ϊδγερροϑοηίδιίοπβ οἵ ἡγου]είοι:. 
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{πΠ6 αἰδοίῃ ]68Β δὰ δἰγοδαν αδἰϊεπιρίθαἃ ἰο ἀϊββιιδάδ 
εἶδϑι18 ἵγοπι {Π|6 ἸΟΌΓΠΘΥ, 50 (ΠΘΥῪ ΓΟΔΟΪΥ βοῖΖα (ἢ 5 88 
ἃ ἔγθβϑῃ ρυπιθηῦ [ῸΓ αἰββιιδβίοη:. 4. ἃ. “1 6 15 
Ἀ5ΙΘΘΡ, ἢ6 ΜΠ] ὈγΟΌΔΌΪΥ τθοονοῦ; ΨὮΥ ΓΠ6Ὡ ΘΧΡΟΒΘ 
{Πγβο ἢ ἰο 1Π6 ἀδηρογ οὗ ροϊηρ »" [Ι{ πιυβί 6 οὔὐ- 
βοῦνϑα (δι {πΠ6 ἀιρυμηεηΐ, “1 6 Ὀ6᾽ 4ϑἰδθαερ, ᾽6 ν}} 
ΓΘΟΟΝΟΓ," ψνὰ8 ἃ βογί οἵ δάδρε [ουηάθα ΟἿ ΘΟΙΏΙΏΟΙ 
ΘΧΡΟΡΙΘποθ. 16 ΕλΡΌΙη5 γοοκοη 86 αρ διποηρ' (ἢ 6 
β'χ ““οοάα βυπιρίοιῃβ᾽" 1ῃ βιοζηθϑβ. Οπ (86 θ6ποὸ-: 
ἤρςΙαἱ οἴἴδβοίβ οὗ 11, δῃὰ οἡ 118 Ὀαοίηρ' ἃ ρυορῃοβίίς οὗ 
ΣΘΟΟΝΘΓΥ, τηϑὴν (4881 4} οἰ Δ 1008 δ΄ δι ἀμοοὰ Ὀγ 
Υ οἰβιοὶη : οχ. σύ. Μϑηδηήογ. ὕπνος δὲ τάσης ἐστιν 
ὑγιεία νόσου. Ὁϊο Οτ. 82. Ρ. 870. Β. καὶ γὰρ τοῖς νον 
σοῦσι μεγάλη ῥοπὴ πρὸς σωτηρίαν σμικρὸν ἡσυχάφσασιν. 
ΑΟΝ]. Ταῖ, 4. Ρ. 248. ὕπνον αὐτῇ παρασκευάσωμωεν, 
ἕπως τὸ ἄγριον τῆς ἀκμῆς ἡμερώσωμεν, ὕπνας γὰρ πάν- 
των νοσημάτων Φάρμαικο. Ἐμιτῖρ. Ατοβί. 410. ὦ 
φίλον. ὕπνου θήλγητρον, ἐπίκουρον νόσου, ὡς δύ μοι προσ- 
ἤλθες, ἐν δέοντι γε. 

18----1δ. εἰρήκει δὲ ---- ἥμην ἐκεῖ. ὅδὸ ΟἸδαΓΙν ἀ068 ΟΌΣ 
Ὶ οτᾷ βρθὰκ οὔτδε ἀεαέλ οἵ 1 ,4Ζασγιιβ, (ῃδι {Π686 ἩΥΠΈΘΓΒ 
ουρῶς ἴο ὈΪυδι, ψῇο πᾶν ἀδγθα ἴο 88Υ 1ῃδί «6511 
Κηονν ποί ψῃθῖθοῦ ἢ6 ψνῶβ γεαίίῳ ἀεαά, δῃηα τηοσοὶν 
ἌἙοῃ)θοίαγοα ἐπὶ {πΠ6 ἀφαέϊ ννὰ8 Ὡοΐ σϑαὶ, Ὀυΐ οἿΪ]γ ἃ 
ἄδθρ β68ρ οὕ ἔγϑῃοθ, δυο ἢ 858 [6 ΡὨΥΒ᾽ Οἱ ΔΏΒ αι 8 
ΎΠΟΟΡΟ. Ουτ Ι,ογὰ βρθᾶκβ οἰβαγὶυ πα υὑπδπιθίρι» 
ΟΥΒΙΥ ; δηα ψῃδί ἢ δεζόνε 5814, βοπιεν δὲ οὐποιιν αἶψ, 
ἢς πον, ἔον [6 Ὀοίΐζοσ ςοπιργομθηβίοη οὗ ἢ}8 ἀϊἰβεί μ[ 65, 
ἜΧΡΓΘΒ565 ἴῃ ρέαϊηῃ ἔδγηιδ, “[ἈΖΆΤΙΒ 15 ἀραά. Ψ͵λἢ 
Βσἢ σΟΓίΔΙ ΠΥ ἀὯ068 ἢ6 ϑρ6ᾶκ, τῃδί ἴἤθγα σϑῇ 6 ἢ 
ἄἀουδὲ νὰ {πὶ ἢΘ ψδ8 ρϑγϑυδαδά οὔ {π6 ἀδθδίῃ οὗ 
ΤΑζᾶτυβ. Βιΐ ψῆθησθ δά 6 δι(ίδἰηθα 1818 Κῆον» 
Ἰεάρε οὔ νῆδὺ ψὰ8 ἀοπθ ἴῃ δποίπον πὰ ἠϊδίδῃς 
Ῥίαοοῦ “ Ῥουῇδρ8 δηοίθου πηθϑϑαρο ᾿δΔα Ὀ66η βθηΐ," 
Βιιρροβίβ 8 γεσθηῖ θη] ΟΣ. Βαϊ οἱ [ἢ18 (6 Γγ8 18 παΐ ἃ 
ψοβίρα ἴῃ {Π6 ρδββδαρθ. [{ βαριηβ {παι Μαγίπα δηΐή 
Ματγὺ ἱπουρῃς Ὁ δηοιρῇ ἴο ἢᾶνο ἱπέοσιμεα Ζεδβι.8 οὗ 
᾽18 ἔγ]6 8 ἀδηροτ. δα οδῃ. βυγοῖν διίγιραίθ 118 
Κπον!ράρθ ΟἾΪΥ ἴο ογηημίδοίθποθ «6818, ἰζ 18 ἔτι, (18 
Ὠοΐ δαψ ἱμαΐ 6 “88 μοίῃρ' ἔογ ἘΠ6 ρυγροβε οὗ δι βϑίθρ 
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1,δζΖαῦυβ γου) ἴΠ|6 ἀ684 :- ἐλαέ πα δα Δἰγεδαῦ πιϑῆς- 
τἰοηοά. (866 νεγ. 11.) Ηδ οἴοβα γδλίμεσ ἴο ρερίυγηςι 
1Π8Δη ἰο ργοηιδο. Βυΐϊ 6 ρῥἰδίηϊΥ ἀὲπές δἱ ἴἴ, ἤθη 
[Ἰ6 84 Υ8 ἢδ Γα)οίς68 [Πα ἢ6 Ψὑ88 ποΐ ἴῃθγ ἤθη 1,.8Ζα- 
Τ05 ἀϊοά. 

16. χαίρω δι᾿ ὑμᾶς --- ἐκεῖ. Μοϑί σοπμπηοπίδίοῦβ ἰῃ- 
οἰυάς ἰῃ6 ψογάβ ἵνα πιστεύσητε ἰῇ ἃ ὈΔΓΘΗΓ 6588. 
Βιυῖ (8 σαπποί, [ (ἢ1ηἶκ, Ὀ6 δα! 64. [1 ν᾿ 85 ἰοῃρ 
ΔρῸ Ραογοοῖνορα ὈΥ Επι Πυπλῖ8, {Ππᾶὶ [ΠΘΓΘ 18 4 ἐγα- 
7οοέϊο, ἀπῃὰ ἰῃ6 ψογὰβ ἃγα ἴο 6 ἰπ8 διγδηρθά : 

αίρω ὅτι οὐκ ἥμεν ἐκεῖ, δι’ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε. Βυΐ 
{Ὁ ϑϑθηΐ ἰο τῆς πιοάδ ἴῃ ψηϊοῇ ΕἸ ΠΥ Π11}8 
δηδ ΤΠΘοΡγ]δοῖ, δηα τὭΔΠΥ τηοάδιη σουμηπηθηίδίοτζγε, 
(45. Υ ιογ, Οτοί 5, προ, οάαγιάρο, ἀηὰ Βοβθυ- 
τη] 6 γ), δυρρίν {π686 ψνογάβ. “Ἐοὸὺ 161 δὰ Ὀθθῶ 
ἴπογο, 1 οουά ἢοΐ ἢᾶνα γοί8θα ΠΥ 8ββἰϑίδηςα, θυ 
διιου ἃ οἴ ποῦ ανο ργανθηϊθα ᾿ἰβ ἀθδί]}, οὕ ἱπιηθα!- 
αἰ οἷγ τϑοδ! θα ἢΐπι το 16. ΑἹ] (Πϊ]8 15 ποῖ ὄνθῆ 
Πἰπίοα δἵ ἴῃ (6 ννογάβ8 οὗ (Π6 ἰδοχῖ, δηά 18 ργυ θην 
οἰ ἰοἀ ὃν Τ δῆ. Νοίπίηρ, ὨΊΟΓΘ 18 6χ}γεδδοά 
(ἤδη {{|18.: “41 γοὐοῖςβ ἰμδὶ 1 88 οῦ {Π6Γ6, [ὉΓ ψοῦτ 
δαΐεδ, Βἰης6 1ἴ Ξ0ΡΡΙ165. τὸ ψιῇ ([Π6 τηθδη8 οἵ δ6βἴ8- 
Ὀ]15ῃτηρ γουγ ἔδιτἢ 1ἢ τὴν αἰ ν]η6 τη! 58] οη." Νον (ἢαΐ 
Τ,ζατὰβ δὰ Ὀ6θη ἀθδά βοπηθ ἀδυ8, ἴμ6γα σου! 6 Ὧο 
ἄουῤι οὗ [ἢ γον οὗ {Π|8 δι ροηου 8 πλίγαοϊθ. [ΙἊ 
18. ΜῸ]1 οὐβεγσνορά Ὀν Τιπιδη, ἰΠδὶ πιστεύειν 18 ΠΟΙ 
ιι86ἀ οἵ ἃ οοη πιαέίοη οὗ [αϊέδ, ἃ8 ἴῃ 2, 11. 

16. εἶπεν οὖν Θωμᾶς, ὃ λεγόμενος Δίδυμος. Μοιεί 
σουηπρηΐδίοῦβ (Δ Κ6 Δίδυμος ἃ8 8ῃ ΘΧρΙαπαίίοη οὗὨ {6 
Ρτεσράϊησ πδῦι6, (Π6 Ἤ ουτον οὗ ψ θοῇ 15 ΝΣ, δηά 
Ἃ1Π6 ΟἸα] θο ΝΌΝΣ. Τικτηδη, πονόνογ, {πη Κ5 ἱὲ 
ΨᾺ85 ΓΔΙΠΘΓ πηθδηΐ [0 1ηἀϊοαία παὲ {Π18 ΤΟΙ 88 ̓ ν 88 
αἶδο οαἸ 6 Ἰ)ιάγαιαϑ, βῖποα (6 ψογαβ ὃ λεγό 
οἴη ὄδὄσργϑβ8 {6 οορηοηιθη; 88 Σίμων ὃ λεγόμενος 
πέτρος. ((οιηρᾶγο Φοΐηῃ Φ0, 24.) 850 4130 Νοῃῃιβ 
δηὰ δεά0}}8. [ΓΔρ6. Πονανοῦ, μηδ᾽ ηἰδ1 8 ([δὲ 11 15 
δΏ ἐπέετργεέαέϊοη. 

10. ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς, ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ, 
Ηδρτο δρδαίη {6 σοπμπιροηίαίοιβ Αἰ ΠῈΓ ἰῇ οΟρ!πίοῃ. 
ϑοιηθ, 845 Οτοίϊι5, ΡοΪο, Ηδηοηα, ὙμΌν, δοδα}- 
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(ο51085, δηα᾽ οἴογβ, ΔΡΡΙῪ {π6 αὐτοῦ ἰο ᾿ακαγιδ, δηά 
ὯΔΚο 1ἴ 88 δαυϊναϊεηΐ ἴο ““ἰο ..8 ρῸ ἃΠἀ αἴξ ἰοροίῃογ 
ὙΠ Πϊηι.᾿ Βιυΐ 1ἰ 18 οδ]οςοιοά Ὁ Μαϊοηδί! πη 
Τ,ΔρΡο, ἰπδὲ 1,4Ζᾶτι8 νν 49 αἰγεαάνψ 684, δΔηα ἀϊ6 Κα 
πἰπὶ τον σου]ά ποῖ, Ὀδοδυβα ἃ υἱοέοηέ ἀ6841} γγὰβ8 (ἢ6 
οὔθ ἴῃ ὙΠοπηδ8᾽8 σοπίεοιηρίδίίοη. Βαϊ (6856 δγρὰ- 
ἸΏΘη8 5661 ᾿ΠΟΟΠΟΙ 8ῖν6. [Ὁ ὩΔῪ ΨΠὮ ΠΊΟΓΘ ᾿π8{16 6 
6 οδ]οοϊοα ἰπδῦ [6 86Π86 560 ΠΊ8 ΒΟΆΓΟΘΙΥ ΠδίαΓαΑὶ. 
Ι ρῥγείθγ, ψ ἢ πηδὴν δποϊθηΐ δπα πηοάδγῃ ᾿Ἰπιθγργοίοθιβ, 
ἴο ΓΟΙδΡ 1ῃ6 αὐτοῦ ἴο εὔέδιιδ, “1οἴ 8 ροὸ δηά ἀϊο Ψ ἢ 
πἰτη." Μαϊάοπδίὶ δηὰ Ποδάγρα τοραγὰ (ἢ 6 γνογὰβ 
85 ᾿παάϊ!οςαῖίνα οὐ (Π6 πιοβί δβδοι᾿οηδίθ διἰδο τηθηΐ ἰῸ 
ΟἿΓ [γα Β ρεγβοῦ. Βΐ [ἢ!8 5. ροίπρ' ἰηΐο (ἢ6 ΟἸ ΠΟΙ 
δχίσοπιθ [{ 856 6π18 ργυάθηϊ ἰο οἰ ἃ ἃ πη! 16 σουΓβθ, 
μι Οαἰνίη, Ταγηονῖι8, Γγ}Χ86γ, Βιισοσ, [δ ρο, δπὰ 
(45 0 ϑῃου ἃ ἀρρεϑαγ) Τιτδη. ῬΠοπηὰβ σουὰ ποί 
ἀϊ81}155 [η6 Ιάθα οὗ {π6 ἱπητηϊηθηΐ ἀδησοῦ ἴο ψ]σἢ. 
οί “26805 δηὰ πη ὺ ψουἹὰ Ὀ6 οχροβοθά, θῪ ροίηρ 
Ἰηῖο δυάδα; δηά, νἱτἢ οπαγδοίογιϑεῖς ὈΪη Π688, δηὰ 
Βοπ16 ροτγίϊοπ οἵ 1}] ἢυπιοῦγ, (που ρἢ ΜΠ ἢ βυβίαπεϊαὶ 
διϊδοιηθηΐ ἴο 18 τηδϑίου Β ῬΘΓΒΟῚ), ἢ ΘΧοΪδί 8 : 
«(6 ΟἿΓ τηδδίογ ΜΠ ἜΧΡΟΒ6 [1 Π|86]  (ο 8116} 1ΠΊτη}- 
Ποηΐ, 8η4, 45 ἰξ 566Π18, ΠὩΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἀδηρογ, ]οζ κ.8 

᾿ ΒΟΘΟΙΊΡΔΠΥ ἢ ΐπὶ, [Γ᾿ θ6 ΟἾΪΥ ἴο βῆδγθ ἢ18 ἔδίβ. 
Τηυ59 {Πογο 185 0 οσοϑδβίου, νι Μαγκίαπά δηά 
Ἐοτγϑίθγ, δρυὰ Βονυεϑγ, ἴο γϑδαά [Π6 ννογάβ :ηΐθγγο- 
Βαιινοῖγ. 

17. ἐλθὼν οὖν ὁ ̓ [ησοῦς, σοιηηρ (ἐλιέ δον), Ὁ ψϊοἢ 
6 8ὃῖ6 (ο υπάογβίδπα (45 ψα ἤπα ἴῃ νϑζ. 80.) ηοί 
Βοί δὴν 1561. θὰ (ἢ υἱοίπίέψ, ψἤογο Μαγίμα δα 
τηοῖ οὖσ [ογά, δηά (848 1ἴ ἀρΡ68418) ψγ)ὰ5 δί ἔῃ 6 ὈυγΥηρ 
ΡὈΪαςο, ψἝοἢ γὰ8 δἰ νναΥ8 δ (Π6 ουΐϑία6 οὗὨ ΘνΕΓΥ ΟἹ 
ὉΓ ἴον. 8566 (6 ποία οἡ Μεοῖίϊ. 97, 60. 8, 98. [τἰκὸ 
γ, 14. δῃηά Νιίςοϊαὶ ἠδ βορ}. ΗΘῦ. 8, 18. 

17. τέσσαρας ἡμέρας ἔχοντα ἐ. τ. μ. "ἔχειν, ΏΘη 
ἴι 185 υϑοά (848 Π6γθ) οὗ ἐϊπιθ, 868 ἀϑέγε, ἐγαηδῖ- 
ξόγο, υϑγδαγὶ ; ΟΥ̓ῚΒ Β.Π|ΡΥ μι ἴον εἶναι. (ΒοΒ6 πη.) 
ΟΥ̓ 115 ἰάϊοιῃ ΤΥ εἰβίθι ἢ ρίναβ (Π6 ΟΠ ΠΡ ἜΧΔΠΊΡ]68. 
Ατγίδη Ερίςοί. 2, 16. ἤδη τρίτην ἡμέραν ἔχοντος αὐτοῦ 
τῆς ἀποχῆς. ΑἸοχ. 6, 17, 9. ἤδη δὲ τρίτην ἡμέραν αὐτῷ 
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τοῦ πλοῦ ἔχοντι ἐξαγγέλλεται. ΤΠ ““[ΟΓ ἀαν5" δΕΓΟ 
ταθηςοΒ 6 α 566] οδ ου]αίοα ἔγοιῃ (6 δωγέαἐ οί μᾶζατιι8: 
{πουρ δὲ νοῦ. 890. 16 τϑοκοῃίης 86 6πὶ5 ἴο ὃῦ6 ᾿846 
ἔτοια ἴΠ6 ἀδαίθ. Βυΐ νὰ ἃγὸ ἴφ σγϑιῃθηθεῦ (δι {Π6 
1Ιηΐογνϑὶ Ὀοίνοο τς ἀθαίῃ 8ηάἀ δμτγία!, ννᾶ8, δπηοηρ, 
(6 .6ν}8, ΘΧΊΓατη οἷν Βμογί; 88 ἯΘ6 ἸῇΔΥῪ (ΟἸ]]Θοεΐ ἕτοιμα 
[Π8 ϑίοτυ οὗ Δπδηϊδϑ δη4 δαρρίγα. ὙΥΠΘίΠοσ 6 ἃγΓα 
Βαγα ἴο υμαογβίδηα {{||8 ἔουσί ἢ ἀδὺ ἃ8 οογνερζεέοα οὗ 
δεφιπ, 15 ποῖ αἶδαγ; αἰϊπουσῇ ἔγτομῃ [6 τηοάθγαία 
Ιδηρίῃ οὗἩ τῃ6 Ἰουγπου, {ΠπΠ6 ἰδοῦ 8668 τΏΟΓΟ ῥτο- 
Ῥαθὶθ, δηάὰ 18 τοσα βΒι{840]6 ἰο [ἢ6 ρἤῇγαβθ δῖ ΥὙ6Γγ. 
89. ([,μΔ2ρ6.) 

18. ἀτὸ σταδίων δεκαπέντε. ΤὮϊθ υ86 οὗ ἀπὸ 
(νίοἢ 18 βοιηθνδί ΓΆΓ6,) ΟΟΟΙΙΓΒ 8180 1ῃ 4], 8. 
Αρος. 14, 20. Ψοβδϑρῇιβ ἐγθαυθηίν, Ὠ. ΗΔ]. Α. 1, ῥ. 
12, Ἰιοάοι. διῖς. 10, 2ὅ. Αρρίδῃ, Ρ. 8908. δὰ 
Ατγδη δεῖ, Ρ. 148, 14δ, 164, δηά 166. ΤὨς 
ἔοττι [861 18 6ἰ Προ], 8η4 σθαυΐϊγοβ (Π6 βυρθδιάπμοι 
οὗ γένεσθαι, ΜὨϊοἢ 15 δερρίοά ἴῃ Αρρίδῃ, Ρ. 793. 
(Κγρκθ.) Τἢ18. ϑδογίηρβα οἵ 1ῃ6 αἀἰϊδβίδηςαθ ἔγοιῃ 
ογαβαίθηῃ δοροιηῖ8 ἴογ ἰῃς ἔδαγ οὗ τῆς 1801} 168 ; 8ἃ8 
Ψ06}1} 458 ἴογ [ἢ 6 πυπιθργ οὗ ρϑγβοὴβ ΝΟ ΨιὨθββοα {ΠῸὲ 
ταῖγαςὶα. (ΤΙ ηδ8ῃ.) 

19. πολλοὶ ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων, ἘΕςκογίδη, δίοϊζ, δηά ᾿ 
Βοἢυ [θ81118, ἀγα οὗ ορϊπίοῃ, [80 ὈΥ {π6 ᾿Ιὀυδαῖοι, 8Γ6 
Ἀδγο τηϑδηΐ ἴπ6 γτ'μέθγ 5 οΓ ἐδδ ρῬεορίδ : αἰιοὶὶ Κυϊηοοὶ 
{π1η 8 Ρῥγοραῦ]α; β8ίποθ, ἔϊομι οἴποι ραβϑϑᾶροϑ, [ἴ 
ἐΡΡΕΙ [Πδὲ [,ΔΖϑΓι18 Δη4 ἢ 18 δἰβίθιβ Ψ6ΓΘ ρογβοῃξ οὗ 
1Π6 Ὠῖσθθ οἶδδ8; δηά, ἴῃ τς ροΒ8ρεὶ οἵ δι. Ζοΐνη, 
Ἰουδαῖοι οἴζεη Π48 {Πδ΄ Βεη88. Ὸ πη6΄ (18 Β6θιἢ8 ΝΟΓῪ 
πῃ ργο 16; ΓῸΓ πθθη ᾿ΪΙουδαῖοι [Ἰ8ἃ8 {ΠπΠ6 56 η86 ἴη 
π 6800, 10 18, Παρ ναῦν αι βογθης οἰτοιΠιδίβ 068. 
ΤΟΙ 5 18 οὗ ορίηϊοη ἰῃᾳῖ ῖ{ ἠθῃοίθδ, κατ᾽ ἐξοχὴν, [1λ6 

ε)εγιιδαἰοηιέοα : ΜΙ ]6 ἢ, ὩΡΟοΩ {Π86 Μία, ϑθοῖμα τΠ6 
τοδί, ργοῦδθ]α ἱπίργργοίβ οι: 8η4, 88 βρῇ, 1ξ 15 
δαορίοα ᾿γ Τιίπχδη. 

19, πρὸς τὰς περὶ Μάρθαν καὶ Μαρίαν... Τ{ 15 ἀτῃρσίη 
[δὲ βοὴ ἰρᾶτῃθα θη δῷ Βοζβᾷ, 'ΓἊ}}6Σ, δα ΝΥ οἱ, 
δῃου]α ἡ πογβίαηα [Π18 βοϊοὶν οὗ ἰδῆς ῥριμαίο ἐγ ἱθηςᾷς 
Ἅ8ὸ μα σομρ ἰρ οομάοϊᾳ ψ Μαγίθα δηα Μάαξγν; 
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νΠΠΙΟΝ ρσίνοθ ἃ ΨΥ ἰογοοθά βοη8ὸ. (566 Κυϊηοαὶ.) 
Οὐδοσγ οοπιπιοηίδίοτθ, το ΕΟ ΠΥ π5 ἀονη ἴο 
Κυϊηο8ὶ δηὰ ΤιΙζτδῃ, 5166 1ἢ σοηδβι ἀθυῖηρ; 1ἴ 5Π1Ρ]Ὁγ 
88 ἃ Οτϑοκ Ἰάϊοπὶ ἔοσ Μαγῖ!α δηὰ ΜᾶδγΥ; ὈγῪ ψ ] ἢ, 
ποῖ {ἢ δἰζοηἀδηῖ, θαΐ (Π6 ρϑῦϑοῃ ἢ: π1561 15 ἀθηοίθά. 
Ναμηθγοιιβ ΘΔ Ρ]65 ἃγα ργοάυςοαά ὃν ΒλρΠΕ], ϑει- 
βιοίη, Κγοῦβ, δηὰ ΤᾺΟΌβηθσ. ὅ866 κ3ο γαϊίοϊκη. ϑ.ῃοὶ. 
ἴῃ Ν. Τ. 499, 19. 1. 8πὶ|, μβοσψϑνοσγ, ποί ἀϊϑιηο  ηρά ἴο 
δάτϊς (ἢ ροϑβιίοη οὗ Οτοίιιβ δηὰ 1,4 ΠΡ6., παπΊοϊν, 
(Πδί 1η {18 ρΡῇγαβεα 15 ἱποέμαοαά δος Ματῖῃδ δὰ Μϑγυ, 
δηὰ ἐΐοδο ιὐἦο οαηι6 ἐο οσοπάοϊε τοϊέἠ ἦξγ. 5:18 οὗ 
ὀοπάοϊθηοθ Ψψογο, δηηοηρ [6 «6 ν78, τ90.8}}}7 οἴἴἶεγοά 

ἴον [Π6 βρᾶ66 ΟΥ̓ βανθη ἀδγ8.. ὅδε ατοί., Πὶρῃείοοί, 
Δηά Οεἴον ἀθ Τπςῖι, ΗοΌ. 6, 25. 

20. ὡς οὖν ἤκουσεν. ΤΏΘ γορογέ (1 δβθϑιῃβ) οὗ 
ΟΠ γ 5.5 ἀρρσοδοῖ δά ργθοβαρά ἢ]8 αγγίσαί (ςομγηλι- 
πἰοαῖδα ἰς βδῃου ἃ 866 πὶ ΟΥ̓ Βοη16 ἰγᾶνθ  ]6Γ8 ΟἹ ἤΟΓΘ68, 
ΟΥΓ οᾶπη69, Ψηο Παὰ ρα5864 ἢϊαι οὐ 16 τοδάλ), δυηὰά 
(αΠπΠῚ6 ἥτθί ἰο {Π6 οδϑῖβ οὔ Μαγίῃα, σψῇῆο ἴτοη) ΠΟΥ 
Θβρθοῖδὶ αἰίοπίίοη ἴο ργονιαἰπρ ἔοῦ (πὰ Πουβ86}0)]ά, 
(Β68 [λικ6 10, 88.) νγᾶϑ ργοῦδΌϊυ δῦϑθηΐϊ ἔγοτῃ ἤοῃη : 
84 οἡ γόσοϊν!ηρ [ἢ 6 πηθδϑᾶσα, αἰὰ ηοΐ {ΠῚ} ΡΓΟΡΟΣ 
[ο Ταΐυγη ἴο ἸΠΪΌΣΙ ΠΟΙ βιϑίοσ, Ὀυΐϊ, ἴῃ ΟΥάΘΣ παῖ 3ἢῃ6 
τορος ποῖ πορίοςοὶ {πὶ ρτγοδίθβί τηὰσῖκ οἵ Τεβροοῖ ἴο ἃ 
βυόδε, γνΠΙοἢ νν88 Ἐχργαββοα ὈΥ τηθοιπρ; ἢἰπὶ οἡ {Π6 
Γοδῆ, (5666 αδη. 18, 2 Δπ6 8. 19, 1. 24., 20. 20, 18.) 
βοΐ ἰογνασζα ἴο ῬδῪ Ποὺ ἀντ] Γοϑροθοῖα ἴοὸ πὸσ [οτὰ 
δηἀ Μαβῖοσγ. οδανῃ! δ Μάαγυ, ἱἹρπογαηῦ οὗ {(ἢ6 
σοΠΉ]ηρ οὗ (ἢ γιϑί, ἐν τῷ οἴκῳ ἐκάθεϑετο, “τοὰς δἰξξπν 
αέ ἀοηιο. Ἰ)οάάτιασα τθηάογθ, “ 88ῖ Θαρίηρ᾽ ἴῃ τῆ 6 
ἢουβ6 :;᾿ δηά δήἠάβ, {ῃαΐ 816 ῬγορΔΌΪΥ “ 881 οὐ {8 
στουμά τ᾿ ψὨϊοῆ 18 ἢοΐ ΝΟΤῪ ῬγοῦδὈὶθ : δὲ ἰδαϑί (ἢ15 
“6 ἔγα ἢοΐ ἰο[4. 1 ρῥγοΐογ, ψ τ ἢ ΟἿΓ σοϊηπηοη ΓΔ }5- 
Ἰαϊίοη, “ 8δαἐ (11 ἐπ ἐδ ἤοιι86.. (ΑΟΔΙΏΡΌ6]] τόπαογα, 
“γεπιαϊηρά ἴῃ ἴῃ6 ἤόυβα; ψ ΒΟ 18. ΝΘΥῪ ἰηϑρί ά. [Ιη 
ἰῆ6 ψοτὰ ἐκάθεθετο, [ἤ6Γ6 18, 1 σγδηῖ, 8Ὧῃ αἰξμδίοπ τὸ 
1.8 δἐξέίπισ Ῥοδέαγε, 80 Δ ΓΟΡΓΙαΐθ ἰ0 ΒΟΓΓΟΨ : νοὶ 
8 οορὶ ουϑὶγ {Πυϑγαίαα ὃν [ηρ6, ἔγοιη οι. 1]. α. 
848. Ῥιορεοτί. ΕἸορ. 1, 1ὅ, 11. 8,14, 295. ΕαΡΙΡ. ΙΡΗ. 
Ἄ. 1175. Ηοπι. Οα. 100. νέτα. Ψ η. 11, 849. Ησῃι. 
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Οά. 4, 589, αὰ 716. 7, 158, 160. 866 Ζοῦ 9, 8. 
ΕΖ. ὃ, 14. ' ' 

22.---Φ04., ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ---- ὃ Θεύς. 1015 ἃ ροίῃξ 
ποί 4 {16 ἀςθαῖοά, ν᾽ οῖμοσ Μαρία πδιὰ γρα]ὶγ οοῦ- ᾿ 
ςοἰνϑά ἃ ορο πὲ .68118 ψουϊά γος] ἢδγ Ὀγοίθοσ ἰο 
116. Ευτῃγαηλί8, δηά, οἵ [πΠ6 πιοάδγῃ σοιϊητηθῃ Δίοτγϑ, 
Μοσυβ, βοβϑηιη. δου} 1655, ηὰ Τ πτδη, (1 ηΚ ἰπδῖ 
(Π6 ψογβ ἄο ποέ ἱμιρίν ἐ 8. “Γι Δ Θβρθοδ! ν 
ΓΟίοΓ8 ἴο νϑγ. 24. ἃ8 βυρρ  γἱρ ἃ ὑγοοῦ {πδὲ δ6 δηΐεοῦ- 
(δηθὰ ΠΟ 8:0} ἢορθ, πδιηεὶν οἶδα ὅτι, ἕο. Βιυΐῖ, 
τπΠουρἢ ἢογ ἢ δηα πορα πρὶ Ὀ6 θυ δε], γοῖ 
[Π6 ψοτγά8 ἀλλὰ καὶ νῦν, ὅζο. 866η ἰο ἀεἐϊοαέείψ ἠϊπέ 
δ ἃ τοαιιοδί ψῃοἢ δῆθ ἀϊὰ ποῖ νϑηΐαγα (0 ΟΡΘΗΪ 
Ῥγοίοσ. ἴῃ {Π18 νον οὗ [86 Β00)6οἱ 1 81 βυρροτγίοά 
ΌΥ Αιιριδιη, Βογηαγά, Οτοίυ8, ΙΌΥ, [μλπιρθ, 
Κυϊηοοὶ, δηά βοῃηὴδ οἶδογ σοιητηθηϊδίοσβθ. Βοβϑιάθς, ἴἢ 
να δάορι ἴΠῸ6 ἢγϑί- τη θη οπρα ἱπιογργοίδιοη, ὅσα ἂν 
αἰτήση, ὅχε. ψ1}} για] 4 ἃ ϑοπηο δὶ {γιρὶ ἃ βθη86. ἡ 

324. ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐ. τ. ἡ. 1. 6. [ Κπον 
6 Ψ1]] γῖβ6 δἱ (6 οογιπιοη τοϑιιγγθοίοη οὗ αἰΐ. 

25ὅ. ἐγὼ εἶμι ἡ ἀνάστασις καὶ ϑωή. [ἢ {π686 ψογάϑ, 
ουν Ἰ,ογὰ (ὈΥ ἃ σοιηοη ἤρατο οἵ (ῃς ογδοέ ἴον τῃ6 
εηιεὶοηπέ,) Ῥγοίθββθϑβ (δὶ ἢ 15 [Π6 δυῖθογ οὐ 6 ΓθβῈΓ. 
γοοῦοη οὗ {πε ἀρδή : (ἢ. Θχρ]αϊηΐπρ δῇ Π6 πγοαῃῖ, 
ψ ἤθη ΠΟ 8814 ἰο Μαγίῃα, “ΤΥ Ὀσγοίμοσ 5.14}} γοϊυγῃ 
ἴο ΠΠ| ;᾿ δηά ἢ6 ἀδοΐαγοβ (Πδὶ ἢ6 15 (ἢ6 ρῬογβοῆ ψ0 
8.41}, δ βοιηδ ζπυγΟ (Ἰτ6, ΓαΑ186 αἰέ ἰῃ6 ἀφρδά ; δηᾶ, 
(Ποτγοΐογθ, (πὲ ἢθ ᾿Ἰὰ8 ρΡονδὺ ἴο γϑοδὶ]]} [,4Ζϑγιι ἴο {Πἴδ, 
δῃηὰ νι} ἀο {πἰ5. (ΤΙτπιᾶη.) Ἐυϊῃγιηΐ8 δηά 
τοί γοητῖκ οὐ πο πιοάεδέψ οἵ 6808, ψῆο δἱ ἤγβί 
ΟἾΪΥ 8408, “ΤΥ ὈΓΟΙΠΘΓ 8}04}} Β6 γαϊβϑϑά το [ἰ{8,᾽ Ὀυϊ 
ο ἤδγ ποῖ σοι ργοποηαϊηρ' ἢ18 πη θΘδηΙηρ᾽, ἀΙ801]05685 ἢ 15 
δυριϑὶ ΟἸΡΏΠΥ πα βιιργοπηθ ρον γ. [ἢ ογάεογ ἴο 
ΔηΪπηΔῖα δηΐ οοπῆντῃ {π6 ἴδ! οὗ Μδγίῃβ, 6 ᾿πΐογγο- 
αἴθ ἴθ σ, ν θῦΓ 8ὴ6 ὑο᾽ίανοβ 1 {π6 γι ἢ οὗ νῇδί 

γυ} δά 5414, δηὰ 15. ρογβυδάαά οὗ ἢ 8 ρονεγ ἴο εἴἶξεοεί 
δὲ ἢ πὰ υ8[ ᾿ηδηϊοηθα. Τὴ ψοσγάβ οὗ ποῦ 
ΔΏΒΨΜΟΙ, ναὶ Κύριε: ἐγὼ πεπίστευκα, ὅτε. ςοΠίδΔΙΏ, 
18, Α ρῥτοΐεββίοη οὗ Ὀ6}16} (παὺ 65} 15 {6 Ρϑγβοη 
.6 δϑϑογίβ Ὠϊπβοὶ [{ο 6, (ῃ6 αὠΐλον οὗ τ 6 Γδϑυσγθῦ- 



51. 70ΗΝ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. 4951 

το δηά {πὸ [ἴ6. Φάϊγ, ΤΠῈ οαμθ6 ἴογ {πὲ Ὀο] οἷ, 
Ὠαπιοῖν, {παῖ 86 δοσοουηΐβ πὶ ἃ8 {Π6 Μοββιδῇ, {Π6. 
ϑοη οἵ αοά. Πεπίστευκα, 5:ρΏ1Ώ68 “1 ἢάνθ δΙγοδαὺ 
᾿Βεϊανοά, δά ἀο ὑε]ενο. Πᾶς ὁ ϑών, Τυοβατγιάρα 
ῬΔΓΔΡΉΓΑΒΟΒ, “ΘνΘΓῪ οπ6 Ψψῃο (ηον) ἰἰνοῖ.᾿ Βὰϊ 1 
ῬΓγΓαΐογ, στ ΤΙζπηδη, (ν οπη 866) “ 40}154}18 ἸΏ Π16 
ογθάθῃβ νἱνιι,᾿ ἄο. 866 ΤΙζΠπδΔὴ 4180 ἴῃ ἢ]8 Ορυβα. 
ΓΒοοΐορ. Ρ. 467. 8666. - 

27. σὺ εἶ ὃ Χριστὸς ὁ ὑιὸς τοῦ Θεοῦ. ΜδηΥ οοα- 
τηρηίδίοῦϑ, 88 Κυίΐϊηοοϊ, ταρσαγά [686 [6 ΓΠῚ8 848 δα ν8- 
Ἰοπί. 866 εἰ ποΐθ οὐ Μϑ ί{. 16, 16. ΤΙ ΏΔη, 
ον νΟΊ, 8 Οὗ ορὶπίοη {πὶ Μαγίϊα, ἴἢ υϑ1ηρ᾽ υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ, δά 1η νον βοιηοίίηρ ὭΟΓΟ οχϑ] θα δὴ ψ ἢδὲ 
18 σοῃίδ δα ἰη Χριστὸς, ἀηὰ (παῖ 8η6 αὐδέϊηρεὶλεά 
{π6 5 χη οδίϊοηβ. ΒῪ δρρίγίπρ ἴθ ἴο {Π6 ἸΟΝΪΥ 
26808, 8:6 δνυϊἀθηθν Ἰοοκοι, ἢοΐ [ῸΓ δὴ θϑγίῃ] Υ 
ϑανίουῦ, οὐ ἃ ποῦ πιᾶη, Ὀυΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΪΥ Ηϊπ οὐ 
ψῇοτ ἀδροηβ {Π6 βαϊνδίίοη οἱ 8011}8, ἢῸ Θῃ]ΟΥΒ 
ΒΌΡΓΘΙΠΘ δηά δ᾽ ιορϑίθμογ Ὠινιηθ ρονψεῦ, δηα ἴῃ ῃοιη 
δΓ6 σοηίογρά (6 6556 η|18] δἰἱγιθυί68 οὗ αοα. Τθετγο- 
ἔογθ, {Π6 ορί ποῃβϑ οὗ {ῃ088 ψῆὴο τηδὶπίδίη (ῃδί (6 
ΒΡΡΟΙ ΔΕ] Οἢ8 γα γα δαυϊνα]οπί, ἀπά τῃδῖ υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
15 ποῖ ἃ ἰθῦῃ οἵ παέμγο, δαὶ οἤῆσο, ὅκα. σὰη ἴτγοπι {818 
Ῥαββᾶρα ἀσγίνα ἢο σουπηίθῆδηοθ Εὸογ, ἔνα οΓ ἴο 
στδηΐ [Πὰὶ Μαγίῃδ πα υ86 {π6 Δρρε]δίο 1η πὲ 
86η86, γοῖ Π0 ΔΙριπηθηΐ ἔῸγ (Π6 ορ᾿ηίοη οου]ά ἤδῆς6 
Ὀ6 ἀεάυςορά, δηὰ εβρθοίδ!!ν βίης (ἢ18 ραββᾶρα 18 ποῖ 
ἀοοίγὶπαί, Ὀυϊ λϊδίογϊοαί. Νο ροῖϊπέ ο΄ ἀοοίγίηε, 
ἀογῖνοα ἔγοπι ΔΠΥ ἱπϑρίγεα ψγιίογ, 15 σοη δ! 64 1 [{. 
Ὗν ε Πᾶνα τηθγοὶυΥ {Π6 ορίηϊοη οὗ δὴ ἱπάϊνιάι] ; 88 ἰῃ 
Φοῖῃ 1, 60. Μαίιῇ. 10, 16. 26, 68. Βαὶ ἔτοπι ῃ]4ς 65 
οὔ πδὶ Κιπά, ψὨϊοΪ -σοηΐδίη ἐπ6 Ἰυάρτιηοηϊς οἵ πιθπ 
ςΓΟΠΟΘΓΏΪΩΡ ΟΟΓ ἴογ, 6 ἃ ποῖ ρογιη 64 (ο ἰΔΥ 
ἄἀον πῃ 8ΔῃΥ ἀοοίΓ!ηδὶ ροβι(οη5. (ΤΙ πη8η.) 

28. ἐφώνησε Μαρίαν. Μαιίδα (48 ψα ἢηά του 
Ψ δι ἔΌ]]ον 8; (πουσὰ {Π6 Ενδηρο 181 ἢΔ48 οτχϊ6ἀ ἢ 6 
οἰγουπηϑίδη 6)" ΒΡΟΚΘ ἴο [ΕΣ βιϑίοσ σραγί ; ργορδθὶν 

Ἐ 5},6 δῆ ἀεδραγίοα, ᾿ἰἴ δϑεβ, δ (ες οομητηδπά οὗὨ “Ζ2εδ08. 8. 
ϑοθη, πϑιγαϊΐπρ 1π6 τπΐηρ Ὀγίεβθγ, ἢ85 οπιἰτο οεγίαϊ ἢ ταϊπυ ἷς, 
ὙΥὨΐο ΤΏΔΥ οὗ {Πειηδεῖνεϑ Ὀ6 ΘΆ5:ΪΥ υηαετοίοοά ; 85 [6 ὑε5ι Οἰαδβρίοδὶ 
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ὕγ τΠ6 ἀϊγτεσξίοη οὔ {6βι18, ψποὸ ἀϊά ποὲὶ νιὶϑῃ τδὰ5 ἐδ 
οϑίδηϊδί  ουϑ]. ραί ον ἃ σγοναὰ δγοιηὰ ἢϊπι. Οἰδοῦ 
τηοἴἶνεβ ἅΓα βυρροδβίοα Ὀγ 1,διηρ6, βοβοηαι., Τῆροα. 
Μορξ., δηὰ Εν γιυ8. ΐ 

40. Μδγγ, οὔ γεοθίνιηρ {1198 πιοϑβᾶρσο, ᾿δβίθῃς ἴὸ 
ὅεϑθιθ νι ποαϊ ἀοίαγ, δανίηρ ἃ ργδϑϑηςπηθης (Πδὲ 
ἐμΐ8 νι811 ψουϊαὰ ὑ6 δἰίθηάθα ἢ ρσοοά, ἃηὰ οοη- 
σαἰνίηρ ἃ βοιί οἵ νᾶρὰθ, υηάἀοβηδθὶα ἢορο, ἤθη β[6 
58 0}6 Δίδογιγ οὗ ΠΕΣ 5ἰδίθγ. 

81, 82. λέγοντες, 561]. ἐν ἑαυτοῖς, ἐλέη Κέπε, δόξαντες, 
88 ψὰ πὰ ἴη βδοηῆ ΜΆ. Ὀγ ἃ ρἷοββ. (Κι η.) ογ- 
μαρ8. ἤοννθνοῦ, 6 ΤΏΔΥῪ ᾿πίεογργϑί, “ ϑαυγρ ΟὯ6 ἴα 
ΔηοϊΠον.᾿ Ἵνα κλαύση ἐκεῖ. ΤΠ δηοίϊθηΐ ον 8, Οσταθ 8, 
δηδ Ἐοιπηδη8 (45 ἀο {6 Οτγίθηία β δὲ (ἢ 5 ἀ4γ), υϑοὰ 
ἴο γαρδὶγ ἴο ἴΠ6 σϑιηδίθγιθβ, ἴῃ οσγάθυ ἴο ψοορ αἱ (ἢ6 
τοπιῦ οἵ ἀδρατγίοι ἔθ πα8. ὅθ Ργὶς. δῃηά ΕἾβπογ οἡ 
(ἢ15 ρίαδθ, ἀηὰ Οεἰον ἀ6 [πςοίυ, Ηθρτ. Ρ.. 121. 56ηᾳ. 

82, "ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ, ζεοἐΐ ἀοιυπ αέ δ 
οί. ΜΝΥεἰβίοθίη ἀρροϑίίο!ν σοπηρᾶγοβ (ἱς. ἴῃ γ΄ γγθοας 
δ,39. ΜΙΠὶι οὈν!δπῃι ναηϊΐ, οἱ ἃ 16 8.84π| 84] ἴθ ῃ 
ΔΌΡρΟ Ι8}5----Π}} ποπιθὴ ἱπρίοσγαηϑ, ΠΏ δὰ ρράββ 
τίδογα ᾿δουϊί, αὐδδὶ Θρο Ἔχοϊΐαγα Πἰ πὶ 6] 8 δ η θεγί8 
ΡΟΒβϑιῃη. 

88. ἐνεβριμήσατο τώ πνεύματι, καὶ ἐτάραξεν αὐτὸν. 
Ι͂ηὴ τῃ6 ἱπιίογριθίδιίοη οὗ {686 βοιπανῃαι αἰῆου 
(6γπ9, (ἢ 6 σοπηπηθηΐδίοῦβ ΔΓ Ποΐ η16 ἀρτοδά. ϑοιη8 
οὔ τη6 πηοϑί ἰδαγποά, 88 [,ἀπῖρ6, δίοσγι, δῃὰ Κχυίϊποοὶ, 
τοηάον ἐνεβριμήσατο, ἱπαϊσ παέμι5 ὁ5ὲ, ἃ8 τοίργγίηρ ἴο 
1ἢ6 υῃρε]ϊοῦ οὗ ΝΜαγν, ὅσ. Βὰΐ 845 Τιϊϑη οὔ- 
9ΟΓΝΌΒ, (6 ΓΘ Β66 8 ἴο θ6. ΠΟ Οδιι86 [Ὁ σησόν, βἰησὸ 
ἰῇοτθ ννᾶβ ΠΟ στοιπα ῸΓ σόηβαγα. [ταῦθ δ85θηΐ 
ἴο ἴποβα ψῆο (48 Ποθθημ., δοἢ δ βηογ, δηα ΤΙ Π)Δη) 
Θχρ δίῃ τ οἵ νϊοδηϊ σοϊμπιλοίίοη δχοϊθα ὈΥ βογγον 
48 ἴῃ6 Ηοῦγ. ϑ᾽ ἴῃ ἀδη. 40, 6. Δηα 1 ὅπ. 15, 11. 

τὐτὶ ἴογ8 ἅἃγδ δοουτοιποά ἴο ἀο. ΟΥ̓ (ἢϊς5, ἘσΘ6Ώη,. Εν (πὲ [ο]] ονΐπρ; 
ἂς δῃ ἱπείαηοα: Αὐαϊνὶ ΑΥοἢν}] 8, ἰλλάσάυσι ᾿«εϑοίαπι δἀάαοὶ μαῦθδ ; 
οὐπὶ }ιιϑ8ι1πὶ ΕΠ σοῊ σοπιπιοπλογεῖαγ. Μοβι υηνναγγδηίϊδοίθ, [Πγὸ- 
ἔοιε, 5 ἴα πηούδ ἰῇ ᾿νπίοῇ (ἐς 15 ἀΔοοουηίο ἴον Ὁγ Επτδψάνα5, νν}ο 
ϑυιρρεϑῖα ταϊ Μαγίπα ΠΟΙ "παά6 απ μπαμίπογεή (566 ο νεεμε᾿2 πακιά, 
ἴῃ οτος ἴο ἰμάμποθ ΒοΣ δἰδίθι ἴο ἐοῃλθ (ἢ 6 ΒΟΟΏΦΣ. ς ΤΡ ἃ 



57. 959ΘΗΝ, ΟΘΗΑΡ. ΧΙ. 438 

ημηο οοϊππιοέμδ 66ὲ. Ιηάοοά 1 15 δΔρρ Ιοὦ σεποαϊέῳ 
ἰο {{π σοτηπιοίίοι οὗ αν νἱο]οπί ρβ581:0ῃ." 

Ταράσσρ, {ἰϊ6 οἴ6Γ ἰθγπὶ [6 Γ6 Θρ] ογοά, 18 4180 
υϑ6α οὗἉ {Π|Δ Ἰηΐογπδὶ εἰποιίοη σδυβοα ὈΥ στοῦ δηᾶ 
ΒΟΓΓΟΥ͂. δὸ ἰῃδί [686 νοΓῸ58 ΓΘ ὨΘΑΓΙΥ ΒΥΠΟΏΥΠΊΟΙΒ: 
αἾ688 (48 ΤΙΓΔ 8 ρρθ8:5) ψ οἴ86 ἴο δχρίδίῃ 
Π6 Ἰαιίογ οὗ τη6 οχίθγηδὶ οβδοεὶ οὗ ρστίοῖ, βῃδενίης 
1156} ὈΥ τΠ6 σοιπίθηδησα δηά {Π6 Ψῃο]6 ὈοάΙγΥ ἃρ- 
Ραδᾶγδηςθ. Ταράσσω 18 ἃ νοτ τοοϊρτοοαὶ. ΝΟΥ͂ νογῸβ 
οὗ {παῖ βογί ἃ οἴϊθῃ ρυΐ [ὉΓ ραβϑϑῖνθβϑ. ᾿Ετάραξεν 
ἑαυτὸν τηΔΥ, {ΠοΓθίοσθ, 06 σοπάογοα, μοὶ ρογέιγϑαυδέ 

ἘΞ Τα ὀχροβι(οη οὗὨ ᾿επιϊ Πγγηΐι}8 18, ποινδνογ, ἱηρειηΐοι 8 δηά δουΐα. 
Ἦο οὔϑεγνοθ ἴμαῖϊ «ζ968115 ἀἰά ποὶ βαγ ἴο ΜΙΌΣΥ νν παῖ π6 Πιδὰ βαϊὰ ἴο ὮῈΡ 
819ἴ6 Γ, οὐ δοοουηί οὗ (6 Πυῦθ. Ὁ οὗἁὨ ροῦβοηϑ ννῆο ἢαη ποῦν οοτηδ Ὁ : 
δηα, δἱ ἐἢεδ βᾶηιὸ {ἰπη6, ὑσοδυϑα 6 Κηονν ταὶ Μαγῖπα ννοι]ὰ αἴτον- 
νυ Σὰ 8 ἴ6}} {πε86 τ] ρ8 ἴο ᾿νὲῦ βἰβίοι, Εξαιγ πλῖ8 (ΘΠ Θχρίαϊηδ, 
ἐνεβριμήσατο τῶ πνεύματι, τερτεϑ8δει ἠϊ εηιοίϊοπ, ὑπαὶ Ὧς τηϊρϊ ἠοῖ 
ὝΘΕΡ ἡ Ὦ116 δϑδκίηρ ἴῃὴ6 αυεβίίοη : δηὰ {18 συπϑίταϊμἐ μυΐ ὕβοὴ ΐπη- 
861, ζανεὲ ἢἴ8 ουυηϊδηδησθ ἃ οογίδίι) δίθγῃ Ὄχργεβδβίοη. ΕῸΓ ἢΪ8 
ἢυπηδι) Παΐιγα νν88 πιονθα ἴο δυιωραίϊν : 88, ἱηάθεὰ, ἴῃ σοιηρϑ- 
δἰοπαίς σὲ ᾿ουσῃθα νυ ἢ μἱγ αἴ βθοῖηρ' οἴεῦβ νεερ. ΒΥ ἴΠ6 πνεῦμα, 
δ γὶ!, (αοι 65 Π6,} πλιιϑῖ Ὀ6 πηήεγβίουά υἱοίονἐ δηιοίΐοη. Αηΐ, 
ψ ἢ 35 Πα δίγτυσρ]οα τνῖ ἢ 18 δαγουιϊ πη, ἃ οογίδί ἢ ἸΓΘΏΟΡ ᾿εγναά δα ἢἰ8 
ἔτγβιηθ ; 88 8 γε θη ἴ[ἢ6 ο886 ἢ [Π086 τνῆο [κι ἃ οοπείγαϊη οἡ 
ἀμεῖγ ἤδο] ἢ ρ8." {ΕΠ γι)}89.) 

Μυοὴ {πε 58πι|6 νίενν οὗ 1π6 διιθ)εοὶ 866 Π18 ἴο ἤατα Ὀθθὴ (κθὴ Ὁγ 
Μασγκίδγα, νν}}ο οὔϑεγψνοβ, {Ππῖ {Π6 ΜΟΙ ΘΓ 5 σ᾽ ΏΘΓΆΠγ μᾶ58 ον (18 
Ρΐδςο, 88 1 1Π6ΓῈ γα γα πῸ αἰ ΒΟ ΠΥ ἴῃ ἰῖ. Βυΐ Π6 54 γ8 παῖ [νὰ Κῆονν8 
οὗἨ ὴ0 Θχβϑιρὶε οὗ ἐμβριμᾶσθαι ἴῃ πε εδη86 οὗἩ στοαη, (ννϊς}} 8 ἀνα- 
στενάξαι τῷ πνεύματι), ΠΟΥ 48 τηρῖ ννῖῖ ἢ Δὴγ {Πρ ἰη τἰ6 Αι δη(8, 
οΥ Μοάογῃϑ, νυ] οἢ παν ΧΡ ]αΐη [18 μίδοα δηκὶ Ἔχριεβϑίοη, ἀηὰ {δὶ 
ἰλεϊονν, νεγ. 38. ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ. Ἦδ {νει Οἤ 5 [ῃ8 βοΐ ονν- 
ἴῃ εχμδηδλίίοη. ΤῸ πνεῦμα ἤιεφυοηι} δ᾽. η 1 Π68 ἴπῸ ἀμπιαη οὐ 
γεαβοπαδίο δοιΐ ; {ἰγαῖ ν. ἢ ΟἿΓ δανίουγ, ἃἴ 5 ἀφίῃ, ἀδροβιιθὶ ἴῃ 
{11|ὁῈ Βαπιὶβ οὗ ἢ]8 δῖαν, ννῆθη παρέδωκε τὸ πνεύμα, Φοῆη 19, 80. 
1λικε 8, 46. Μαίίῃ. 27, 50. ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. Γ[ν]8 πνεῦμα, 
νυ οἢ) 15 τηθηςοηθα νΕΤῪ οὔθ ἰη ἴῃ6 Νενν ᾿Γεϑίδηιϊδηΐ, δα 6 οὐἱῦ 
ϑανίουνΐν ᾿ἰαΌΪ6 ἴὸ [6 βαᾷπι6 δβδοι 08 νυ ἢ ΟΙΠ6Ι τη 6; Ψ],ΘΏσα ἱΐ 18 
ποῖ ἴο Ὀ6 ψοηάοτγοα αἵ, ἢ π6, (85 Ὀοΐηρ; οπα {{πᾶι ἔε]ἴ ἃ ἰοηδσ ΠΟ σ ΓῺ 
ἴον [π:6 αἴΠϊοῖεδα, ἀπιὶ βεεὶηρ; Μδγυ, δη (Π6 268 νυ] ἢ σδηγα ΜῈ 
ΠΟΓ, ὑνδαρὴηρ,) δῃουϊα Βηα Ὠϊπιβε!  στοδίν τηονθ, ἀπα 6, 88 ἰζ ννο 8, 
[οτορα ἰο χεργιμπαπα ἐν δρὶγὶ!, ἐμβριμᾶσθαι τῷ πνεύματι, Δῃ!αὰ τΕρΓΟο85 
1}π6 Σὐδίηρ; ἀδιπιαπ ρϑββϑίοη οὗ ρυίεΐ, ὈὉῪ ἴῃ δ ρΘ ΟΣ ργι μοῖρα ἰη Ὠΐην: 
δη 80 νϑὺ. 38, ννῇβεη ἣς δραίη ἴσυπα ἰϊ τἰϑῖηρ,, πάλιν ἐμβριμώμενος 
ἐν ἑαυτῷ, ἀραΐη οὐτεΐπρ πἰπιδεῖ ,, Ααά68568 οὗ ἴδ {πκ6 μύΓροβα, ἴα 
Ὁ Τη8Δη᾽5 Οὐ ηηἰπεὶ, ΟΥΓ δομί, αὐ δι δαποηῦγ ἔοι ᾿η Ηοπλογ, {116 '[18.- 
Ῥεαίδηθ, δῃὰ οἴπον Αηιθηίϑ, Οσοαῖκ απὰ [,λἰϊη. (δία. ΚΙληἀ.) 

ΝνΟΙ,. Η11- ἷφ 
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86, δυὲ ρεογέμγδαΐιε οεέ. 8ὃο Οδη. 48, 86. ἜΠΘΡΝΣ 
οἡ Ηδρρτγ. 12, 11. ὁ λυπούμενος ταράσσεται. δ'66 
15.894, 11. ΕΖ. 16, 438. δὰ {6 δερῖ ἰῃδοτο. (Καυίη.) 
Τῆυ9 Βοβδητ. γοηάθιβ ρογέμνδαξι5 686ὲ. Δ ἃ οΌΒογν 8 
τηδί 80 ΓΠοοογιίυ ι.868 ταράττεσθαι οἷ. ρον ἐμγδαξίου 
οὗ πιϊπα ; ἃ8 ἰ5 ϑῆοψῃ ὈῪ ῬουΒο θΟΓρΟΣ οἡ ΤὨδοογι. 
δϑ, ΠΠπδιγδηΐθ, Ρ. 67. ογέωγδεά οὐνγ Τιοτὰ εἰσπξ 
ὙὙ76}} θῈ δί (9 νἱοθηὶ μγοῦ οἵ Μδγυ δηὰ {{|᾿6 γαβί : 
8Δη4, Ὁπουρἢ οἡ {πΠ6 ροϊηξ οὗ Ὀτιηρίηρ ἰογνψασα δὼ 
δου θηΐ ἐοκθοη οὗ ἀϊνίηθ ρονργ, γαῖ ἢδ οσᾶτΓθα δρουῖ 
ὙΠ ἀπ {Π6 ἔδοὶηρ οὐ Ὠυμηδῃ παίυσο. Ηόοσανογ, 
ἢδ ργοπιΐδθ5 ποίῃϊηρ ἰο ΜϑγΥ, 88 ἢθ δα ἀοῃδ ἴο Πδγ 
βἰϑῖον, 8ϑ1η66 [ἢφ {Πὴ6 [ὉΓ ρου ογιαπος ψὰἃ8 δὶ πδηά. 
Βιιΐῖ, ϑιιρργθββίηρ [8 βίγοηρ διηοίίοῃ, ἢ6 δϑ8ἰκ8 ομΐῃ 
ψθογο {πο Παά ἰαϊὰ ἢ. Νοῖ {παι 6 ψ88 ἰσῃο- 
Γαΐ ΟΥ̓ (15, θυϊ ἴο τειηονθ ἔἴτοπὶ [ῃ6 τηΐγδοὶα ἃ]]} 
Βιϑρίοϊο οὐ οοἸ]ϑίοη δηἀ ἱ᾿προβίαθ. ““ (πιο 
(θαΥ 1ῃ6ν) δηᾶὰ 5366. “ΓΠΘη {Π6Υ 5ῇθν" πἰπα [Π6 
βαριυ οσῆγο. ()η ψῃιϊοῇ (πο Ἰοηροῦ 016 (0 ΒΌρὈΓΘ588 
ἢ15 ΓΙΒΙηρ ΘΠ ΟἿ 01) 6 Ὀιιγδί ἰηἴο ἴθαΓ8. ““ «6808 ψορί.ἢ 
Νον βυγοῖὶν ἰθᾶγβ οσοδϑιοηθα Ὀγ βϑγίοιιβ γεῆβοιοῃ 
οη {6 ΓγαρΊ ΠΥ οἵ ἢ πδῃ ὨΔΡΡΙΠ 688, οδηποΐί 866 ῶν ὑἢ- 
ΜΟΓΙΠΥ οἵδ 186 δῃηᾷ ροοά τηδη." (ΤΙ η4η.) ΤΉΓΘΟΘ 

ἜΤΗ 8, ἱηάοοά, 48 Ἔνδὺ θεεη {ἢ 6 ορίηϊοπ οὔ(ἢε τννῖβϑε αβὰ ροοί οὗὨἁ 
ΟΡΕΙῪ 8586. 80 Ηοπιεῖῦ (εἰϊεα Ὀγ αγτοΐ.) ἀγαθοὶ δ' ἀριδάκρνες ἄνδρες. 
Ὑγειβίεϊη αιοῖεβ Ἐρἰοϊθίυ5 23, ὅταν κλαίοντα ἴδῃς τινα ἐν πένθει, ἣ 
ἀποδημοῦντος τέκνου, ἢ ἀπολωλεκότος τὰ αὑτοῦ, πρόσεχε μὴ καὶ σὲ ἧ 
φαντασία συναρπάσῃ ὡς ἐν κακοῖς ὄντος αὑτοῦ τοῖς ἕκτος --- έχρι 
μέντοι λόγον μὴ ὄκνει συμπεριφέρεσθαι αὐτῷ, κἄν οὕτω τύχῃ, καὶ 
ἐπιστενάξαι. Αῃᾶ ἃ πε ραβϑᾶρε οὗ ϑῃρ]ϊο. ν. 195. τί οὖν ; ἀσυμπκα- 
θῶ- ἔχειν δεῖ πρὸς τοὺς θλιβομένους τον ἐπιεικῆ, καὶ τοῦ δόγματος αὖ- 
τῶν καταγινώσκοντα περιορᾶν αὐτοὺς ; Οὐδαμῶς, ἀλλὰ συμπεριφέ- 
ρεσθαι μὲν, καὶ μέχρι τινος συγκαταβαίνειν, καὶ λόγον συμπαθῇ 
λέγοντα, κἀν δέοι συνεπιστενάξαντα, οὗ προσποιητῶς, οὗ γὰρ προσή- 
κει τῷ ἐπιεικεῖ ἡ προσποιήσις, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τῇ ἀνθρωπίνῃ ἀσθενεία 
στενάϑξοντα τοῖα πράγματα στεναγμοῦ ἀξία νομίξειν ---- οὔτε γὰρ ἐφ᾽ 
ἑαυτῷ τις τέλεως μένων ἀνασπάσει τὸν κατασυρόμενον ὑπὸ ῥεύματος, 
οὔτε ὅλως ἐκεινοῦ συγκατασπασθεὶς, Ἡσυϊδη ἀπῇ οἰ δῖ ΤΠ ΩΝ 
τδαΐ 6811 ΟὨΪΥ ννερὶ ἴ0 5ἢδνν ΒΥ ΡΆΚὮΥ ἴῃ (ἢ 6 ρ ΓΙ οΥ Οὗ ἴῃ 5ἰϑίογβ, οὐ 
(45 Πτῖρεὶ (ὨΠΚ58,} βυπιρδῖῃγ νυ Πυγηδη βϑοόγγοῦν. Βυΐ ἴὸ ψἢαῖ. 
ἄσοεβ {μἰ8 ἰδηὰ ὃν ἴἰο πιᾶκα (γὶϑῖ ἃ ϑέοϊοαὶ Ρλϊίοδομδεγ Ἱερὰ 
ΓΚ ἢ Κ5 ἰῦ τννδ8 ἴο βεῖ (8 8ὴ Ὄβχδῃ)μῖε οὗ δοῃάοϊθησο νυ ἢ [Π6 βοσγον οὗ 
Οἴἢ 618. ' 

ἜὮβι 11 νγὰβ ΟΥ̓ ΠΟ Π]6Δ}8 ὉΠ1|5118] ον ἴΠπε ρσγόαέεθέ ἤεγοῦς ἴο τσέερ, 



Ξ9Τ. 0ΗΝ, ΟΗΔΡ. Χι. 485 

Ἰηδίδηόθβ οὗ ον δανίοι 8 ψϑθρίορ, 4ΓῸ γοοορή δα Ἰη 
1Π6 Νονν αβίδιπθηΐ : 180, ψ θη οἡ ᾿εμοϊάἀϊηρ Ζ6τιι-. 
βΆ θη, ἢθ. 5 τηονϑὰ υὐι ρὲεν ἴογ 1 {θ66 1λι|κΚε 19, 
41): θαἴν, ιι [6 σαγάδη οὗ (ἀδθι βαιθθὴθ (866 Ηρθδγ.: 
ὅ,7.); δή, 8]γ, οα 26 ργοβδϑῃί οσσδϑβίοη. ΤΠ 8, ΡΒ. 8 
ἔτ 65}}) 1πϑέβῃορ ἢ βῃθυνοά (π4{ ἢ6 Ὀ΄ ΠΟ πηδϑῖβ πιδαηΐ 
[0 ἀῷῬθαι Ἐκρθιηρί τοῦ ονθπ ἐπα ΡἢΎΒΙΟΔΙ νυδακηθβα οὗ 
Ὧλ6Πη, ΤΠ 686 ἴεαῦβ ψ6͵Θ ἄοιθ 1685 οσσαϑοηθα ὃν ρμἱΐγ 
ἴοσ πυιθυαη ἔγαρὶ γ, (γον Πα δκροιθησδή οὐ ἐμαξ Ὁ 
οσρβϑίοη,) δητ βρϑοίδ!!ν ἔοτ ἐ(Π8 ὅθ ννβ, σεῃο, ἢ 6 Ρου- 
σεἰνε, ψ μα 5ῃογν θ6 ονογίδκρη ψ1ἢ ἃ ἀγοδαξαϊ. 

50 δ] εἰμ ΕἶΥ ΔΡΡΘαΓΒ ἔγοτι {86 ΕΟ] ονίΩρ᾽ Ρβββαβιββ βαμιεϑὰ ὃν Βι]κΊογ.. 
Ἡομ, 1]. 18. νοῦ, 934, 235. ὑυῆοχα γγ8 δνα Δοἢ 1165 γνερίηρ μἱϑηΐὶο. 
ΠΥ ΟΥΟΡ (Π6 σοῦρβα οὗ Ῥαίγοοϊυϑ. ---- ΤΙοδῴκης εἴπετ᾽ ᾿Αχιλλεὺς, 
Δάκρνα θέρμα χέων. Απά, αἱ πε Ὀερίπηΐηρ οὗ (ἢ πἰηοιϊεθηϊῃ 
ὈΟΟΚ, ἴς 15 ἐπ 1ῃ}18 Ἰοδερίπρ ροβίιγε ἢἰ8 πιοῖμοεν ἤπ 8 Ὠΐμη, κλαίοντα 
λιγέως. [ἴῃ {π6 ἰνεηϊγοουγἢ Βοοῖ οὗ ἴπεῈ Οὐγεδον, Αρβηινόμμηοη- 
ἔουξοίβ ποῖ (ἢ }5 οἰ οι πιδίᾶποα νυ ἰῇ γεϑρθοῖ ἴὸ [ῃ6 ἀσδί οὗἨ ΑΟἨΣ]68. 
ἢ] 156], τ6]}ρ’ δῖ ἤονν ὨοαγΕΪν 6 αηὰ (6 οἔἴθεν Οτθοΐδῃς ιρορὲ 
Ὁροη {δαὶ οοσδβίοη. [π (6 [,Δἰΐη μοεῖ, ἴοο, νγα δανθ (δ 81}}6 
ΑΘ 65 νρεερίπρ᾽ αἵ 'νβαῖ δὲβ ποῖ μ6Γ πα γιὲ θεαθη βαγίπρ' ἰοὸ Ἠΐιη ; 'Γδια ἀἰορπίθωλ Ὡ0η Ἴμβ6ε ἱπιιβοίμθ ΑΟ ἢ} 169 Θϑοϊδίυγ ; ἱρὸν γὰ Πάόῤῃ, 
)υγαΐᾳιθ βείμ βροηάθῖ, [ὼ 81]. 118]. ἴῳ. 17. ψα πᾶν Ηδημίραὶ 
ἐδεορὶπᾳ δυγείψ τ ἰνῖ8 Ἰδανίηρ 11ἀ]γ, δηα ἔδιο  ρ' Τῆϑην ἃ οἷρι. [πῃ 
Ηεγοάοι. Π. 7. Χεῦχθβ 1066 08 αἱ (ἢ6 ποδὰ οὐ ἴν8 δγπγ, Ὁροη (ἢ 6 
(δαυριῖ, ἰθβῖ ἢ 80 5118}} ἃ βραθβ οὗ (᾿π|6, ηοΐϊ οῃὲ οὗ (ἢαὶ ναϑϑδί. 
ὨΌΠΙΏΘΥ γγο]ὰ Ὀ6 δυγνίνηρ. [π.Π6 ἴδηι Βοοκ οὗἁ Ῥο]γυΐι, 6 

ἰΙαης ϑεὶρίο 16 ἔογοβά ἰηΐο ἐξαγς Ὁγ (Π086 οὗἉ ἃ οαρίἷνα ἰαάγ. [η 
ἴυς. Ὑτο. Ρ. 5603. υο ]5 ὠδορ8 δυηϊάϑς τῃ6 ΓΙ Ρἢ ΟΥὗἨ ἢἢ5 ΔΓΏ,Β. 

Αῃηὸ 80 ἴῃ Ρ. 587. ἢ. Ἐυυηθηεβ ισδο6ρ8 ΟΥνΟΓ ἴΠ6 οχρί την Ογαΐθγιϑ. 80 
ἴη Ἀίας. ν. 66, Δ. Οἰϑϑᾶν ἐσεερὲ ἤθη ἢ γϑσαῖνθα [ἢ6 γἱηρ; ἔγοτῃ (ἢ 
ἤρα οὗ (ἢ φ'αμρῃ! εγεὰ Ρορογ. [Ιπ Ρ]αί. ν. 764. Α. τὴς Ρδ1οϑο- 
μμΐὶς Οδίο μῖνεβ ννὰν ἴ0 16 ἠεθμοβὶ ἰαπιεπίδιϊοηθ, τροὴ Ομ ρίο 5 
ἀἐεαιῇ,. Ἀπ ἴῃ (116 δαιηδ γᾶ 6 ννὸ ἤδνα [ἢΠ6 βοϊ ἀΐθυν 5116 υν]ηρ’ [ἢ ΕΙΓ 
τεϑρεοί Δηα υΠμη688 ἴοσ (δίο ᾿)})86} ἢ, μοὶ οἡ]γ ὃν {Πεἷτ ροοὰ νεῖ βῇεβ 
δη4 βοοϊδιμαιοηβ, Ὀιῖ ἃ]50 ὈὉγ {πεῖν ἰεαγα. ]η Ρὶαί. μ, 790. εκ. τ1ῃ6 
ΒΔ (26 ΡὨΠΟΒΟΡΒΕΥ 18 88.(1, ου ΔΓ ΠΟΓ Οοσαβίοη, ἴο ἤανα κέρέ. Αμπάὰ 
ἰδ. Ρ, 980. ννὰ ανα (116 νἱεἰίογίουβ Ὠίοη ἐμ ἐθασς. Τὴ Ὁϊο. Ὀμο. 9. 
Ρ ει. τ 15 8814, ἴῃς Ὀοέογε (ἢ6 Βαίτ|6 οὐ Ῥπδγβαϊΐα, υοι ἢ, ἀγιγη δ8. 
ψ ρο αἰδεοίυφαά ἱπ ἰδατα. ἴδ ἰὉ. δ6. ν. 160. γεβραδίμῃ. νσερβ ἴῃ {86 
βεηδίθ- ἤοιιβε. Αμά ἴὉ. ρ. 752. Ὁ. ννγὲ πᾶνε (16 ΒΆ1ΠΠ6 ἘΠΙΡΘΙΓΌΣ. 
φῳερρίηξ αφραὶπ, Βχ Τὰν. δ, 7. ΜῈ αν {Π|6 βειαίθ, )ηὰ 188 Ρϑορῖςε 
ἰορείμεῦ, πῃ ἔθατγς οὕ.) ., Ἀπὰ 8ἴγίνί 95 ΜΝ ΠΟ 5]10 0] τοδερ ἐπ Ἰηοδὲς, 
(εν αἰἶπὶ ραϊγίθυ.8 μεδίψαβ νηθηθγα σαμάϊο ἰαογψιθ. Αλλά ἴῃ Π6 
αἰρίιη Βοοῖκ, ΝΜ δηλ 1β βΒρηκβη οὗ νυνὶ ΠοηΟΌΣ, ἔογ πδτὴπρ' θεϑίονγεα. 
15 ἐβαζ8, Ὧδ νγ6}} 88 ἢ 8 μιβίϑθθ, ὕροη 115 ἀδοραβεὰ οὐ] θαι. 

28 
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Ἰυαρατοηί ἔοσ {π ὶγ οὐϑεϊπαΐα ρογβονθγαποθ ἰῇ ΠηΡΕ]ΙοΓ, 
([μρ6.) 

87. οὐκ ἠδύνατο οὗτος --- ἀποθάνη. (ΟΠ πιοηςδίοῦϑ 
86 ῃοῖ ἀρσγοθά οἡ ἋΠ6 αἰϑροβί(Ιοη οὗ τηϊηἃ σψ ἢ ςἢ 
ἀϊεϊαιοα [ῃ686 ψογά8. ϑδοηιθ ΓΕ ΟρΉ!ΖΘ ἱπ τἢ6 πὶ ροοά 
᾿πίθπίϊοηϑ; οἴδΐοιθ (ἢ6 βριτιὶ οἵ ἀασίγδοιοη ; ἃ8 1. 
Βιειρ. δηά Ἐγαβιηυβ, ψῆο (στ [ἢ 6 ἀρρτουδίϊοῃ οἷ 
Κυϊηο6}) ἐἰ᾽8 ἰΙᾶγ ἀοψη [Π6 8586η86. (υγ ποη εβδοϊξ, 
εὐ ἰδηζ18 ΔΠΊ1σι18 ΠΟΠ πηογογοίαν 9 81 ποίυϊῖ, σασ ἡυσης 
Ἰδογυηθ (οϑίαίαγ ἱπίοιηραοβίνιη διηογοπὶ 81] ΠΟ 
Ροίζυϊί 14, ᾳυοᾶὰ ἔδο! 8; αποπιοάο ρῥτερϑι1{|{---αποὰ 
ΕΠ ς 118 ὃ φρτγοίαπι ΒΘ ΟΡΟΠΠΩΊΘΙΟ πηράϊςσιι8 1 νι 
τοιποῖ, σθοο παῖο ἢ1|}}118 ὑπα πη) ἀρόγιἷς οὐυ]ο5. 
Τιίπιδη, ονανογ, {ΠῚ Π Κ8 10 ἢοΐ ργοῦδὈ]6 (παι {πο Ὺ 
ταοδηΐ ἰο σῆαγρα 968118 ψν 1} ΔΩ πορί;ροηςα ἰοναγά8 
ἢ18 ἔγθηα, οὐ ἴο σδὶ ΠΟΥ ᾿ῃδἰηυὰία {πᾶ ὈΥ 
ψΘορίηρσ, ἢ6 ἀἸΒρίανγοα Δ τ1Π86 480 Π 806 ἰονα ἰονγαγ 8 
ἢ15 {γτιϑηἋ, ἀπά γοῖ Δα ποῖ ργανοηϊοα [119 ἀδθαίῃ, βνθὴ 
(πουσῇ 6 δὰ {π6 ψ]}} ἀηα {Π6 ρονψοσ. Καυϊηοεὶ οὔ- 
βοῦνϑϑ, {πα΄ {Π|6 νδηρο 80 τηδα πηϑητίοη οὗὨ (ἢ 8, ἴῃ 
ογάογ ἴο βἴδν, ἰἢδιί 88 (6868 νΘΙῪ δάνθγϑθαγιοβ πγιϑέ 
ἤδνα δοκιιον) οάσοα ἴτἢ6 ἐγέλ οὗ 16 τγϑϑιυβοι δίοη, 
{15 β'σῃλ ργοοῖ οὐ οὖῦγ [ον 8 ΡΟ ΘΓ 88 80 τη ΠΟ ἢ 
(ἢ6 πιοῖα δαδρίοα ἰο σοηῆτα {116 (ἢ οὗ 18 ΟΠ] οὕγοΓβ, 
δηᾷά ἰο σοηΐιῖο {Πο86 Ψο ἀδηϊοδα ογ ἀουδιρά οὗ ἢϊς 
ΡΟ ΘΓ. [ δι 1ποϊη6 4, Πποννονοσ, ἕο αϑϑοπὶ ἰο (6 
ορίηἴοη οὗ Τιι πη, ψἢο οὔβογνοθ {πᾶΐ ᾿πουρῇ {Π6 
ἐπίοηζίοη 15 Ὠοῖ οἶθαγ,, γεοῖ, ἃ8 [ἢ686 Ῥθῦβοῦβ ἍΟΓΟ 
ἔθη 18 οὗ 1 Ζᾶγυ8 ἃπὰ ἢ18 βἰβίθγθ, ψῇοιῃ {πον ἢδὰ 
σοπιθ ἰ0 ΠΟΙ ]8016, ἃπηΠἃ 88 τηδὴν οὗ (ἢδπ), οἡ βθοὶπρ 
{(Π6 ταϊγδοΐθ, γα διουρσῃξ ἴο βαίίανα ἢ .6808, 6 
ΤῊΆΥῪ ΒΌΡΡΟΒΘ {ἢ 6ῖν τηθδηϊηρ ποῖ ἴο αν θθθη 08ά. 

᾿ 88. πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ, Ὀεϊηρ νϑ ΘΙ ΘΠΕΥ͂ 
τον α [ἢ ΒρΠ. ΤῊΪ8. Θχργθϑϑίοη ᾿η8ὲ 6 ἰη- 
(ετριείθα ἴτοπι [Π6 ῥγβοβάϊηρ ἐνεβριμήσατο ἴῃ νεΓ. 
58. : 

88. ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον. Ἦν δὲ σπήλαιον. ἙΤοπὶ 
{Π|5 6 ἰδᾶγπ πὶ γ88 {Π 6 ἔογπ οὗ {{| 6 ]8ἢ βθρὰ]- 
σἤγοϑ, ψηϊοῇ σοηϑίϑιδα οὗ 80 ογγδηθουβ οᾶνθ8 ἤθννῃ 
ουΐ ἴῃ (6 τοοκ, οΥ (88 1 850 ΤΟΟΚΥ ἃπα σανοσπου ἃ 
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ΘΟΙΠΙΓΥ 88 «ζ0{4854) Βῃαροᾷά Ιῃηἴο ΡΓΟΡΟΥ ἔοσγιη ἢ ἃ 
͵βροναπιθη (Ἰοἴς ἴον ἰονοσίηρ (Π6 σοῦρ86) ψῇῃϊοῆ ψν88 
οἰοβθά ψ ἢ ἃ ᾿προ δίϑηθ, ᾿πϑίοθδά οὗ ἃ ἄοουύ. ὙΠ6 
ΟΟΓΡΒ65 6 γα μἰδοεα ἴῃ γαροϑβιζουῦθβ μοϊονθα ουΐϊ οἡ 
16 81465 οὗ [Π6 οᾶνθ. δυσῃ νοῦ [6 Ηγρορθᾶ οὗ 
(Π6 ατϑθίβ, δηά ἴπ6 Ογγρίδ οὔ {π6 Βοιηδη8 δῃὰ {Π|6 
"αἰ αἷα ἄροθβ. [Ὁ ἀρρϑᾶσβ {πὶ (Π6 Ὀοά 68 αγα Π6ΓΘ 
ἀδροβιίοα Ὠδκοά, )υ8ὲ ἃ8 [06 δ δ] Πη6Γ8 πδα ἰοΙϊ 
(6), Ἔοχοθρί (Πδὲ [ΠΟΥ ψογα ψγαρῖ ἴῃ στο 8 οὗ ᾿ἰηθῃ 
εἰοίῃ. Αἱ ᾿ἰϑαβί {Ππ6Γ6 18 ἤθγθ ὯὨ0 πιθηῇοη τη866 οὗ ἃ 
ΒΑΓΟΟΡΔρῚ8 οΓ οοἴἶη.. δο Ἔνθ ἴῃ [ἰ8}ὺ Ὠγροριθᾶ οἵ 

, ΟΓΥΡίδ8 οἵ [18 βογί ἃγὰ ἰοσπιθά υπάδὺ (ἢ6 ἤοογβ οἵ [Π6 
σλαγο 68, ᾿η0 ψηϊο {Π6 σΟΓΡΒ68 ᾶγΓ ἰονψνογοα ψγαρὶ 
ΟὨΪΥ ἴῃ πθη. ὙγοΙ ἢ αδπὰ ϑαϊηδ8. οἡ δο]η. 2. 8560. 
δΔηα δῷ. ὅδ66 «80 Νίοοϊδι ἀθ ἰυςῖὰ αταο. (, 19. 

2. β 
98. καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾿ αὐτῷ. 1)6 θυ 88 νν6]] 

τοιραγκοὰ {πὶ ἐπέκειτο Βῃουϊά ποῖ 6 γοηάογοά ἡ 
δωρογὶπιροσὶδτιιδ οναΐ, 485 ἴπὸ Ψυϊραίο, υυΐϊ αρροδίξμδ 
αὐ οαηι, ᾿. 6. δὶ {Π6 τουτὶ οὐ [Π6 σανθ. Εὸσγ [ἢ6 6ῃ- 
(Γησο ἰο {π᾿ {6 15} τοι 8 Ψ»Μ88 ποῖ, 88 10 ΟὟΓΒ, Κὕ7Ὸπι 
αδουο, ἰγὰϊ ὁπ {ΠῸ δ᾽4δ; πὰ (ἢ6 βἴοπρ ψ]ι[ςοὴ οἰηβοά 
(6 Θηΐγδηῃσο βογνοαὰ ἴον ἃ ἀοοῦ, δηα ννἃ8 οδ] δα “5 2, 
ἐἠθ γοίίογ. ὅδε ἴῃ6 ρ]δίθβ 1η ΝιοοΪαὶ, (ὐ, 10 δηά 1]. 
τύ 866 4[80 [6 Μογῃ: ᾶγ. ὅδογ. 2. 607. δῃὰ [δὴρα 
1) ἰος. 

͵ 39. ἄρατε τὸν λίθον. ΤΊ,οΓΘ 15 ὨΟ ΓαΆ80ῃ ἴο ἱπηδρίηθ, 
ἃ8 80ΠῚ6 ἀο, {πᾶΐ [ἢ6 ϑίοῃθ ἰᾶὰΥῪ οὐ ἴθ ἔορ οἵ {8 
σᾶνρ, δηα ἰῃδ΄ {Π6 σοῦρ886 ψὰ8 ἰεῖ ἀονῃ νι σογὰβ ; 
ἴον τςῇθη [1,.ΔΖᾶτὺβ οσοουϊά ῃοΐ, νι Ποῦ 4 ΓἈΓΓΠΟΣ 
τηῖγϑοϊθ, ἢν δϑβοθηαορα οὔ πιπλ561, (Ποάάγιαρσα.) [Ιἐ 
15. Ψ6}} οὐδογνοαὰ ὈὉν Βιβῆορ ΗΔ]}, {πῶ οὔγ Τιογὰ 
φου!ά, νι Ἰηἤηϊ6 Θᾶ56, να σοιμμηδη θα {Π6 βίοῃθ 
ἴο τοὶ] ἀνδὺ οἵ 1056], νου οι ρίουηρ ΔΩ ἴο ΓΟ- 
τηονα 1; νυ Π6 }ἀϊοϊουβὶν ἀνοϊάθα 41} ᾿πηθοθββϑαγ 

᾿ς ΒΟΙῈΡ 8Πα ρᾶγδαθ, δῃὰ τ]ηρ] δα 8}} (Π6 ΠηΔ] 5 ν οἵ {Π18 
ἀϑιοη 81 ηρ᾽ πλῖγϑο]8 ἢ [ἢ6 πηοϑὺ δι! 0[6 ᾿ηοἀοβίυ 
Δη ἃ 531:π}0}1ο}Υ. ΕΓ γτ.8, ἴοο, Μ6}} Οὔβεγνθβ, (ἢ 
{Π6 γραϑοῦ ὙνὮΥ οὖἦν 1 ογὰ ογάδγβα {Π6 βίοῃε ἴο "6 σὲ - 
Ἰηονοί, νὰ8, (ὰ0 τ[ἢ086 ΨὮΟ τοιῃονϑά ἰἰ, ἢϊϑβί ρεῖ- 
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βἰρρ ἐμ 1 πὰ βενεὶϊ ἤοηι {Π6 οοῦρόθ, ταῖς ὕοαῦ [ἢ9 
αἰἀεἀ ξεβεϊπιοην ἴο ἐἰ6 τηΐγαςϊθ. ᾿ 

80. .ἤδη ὄξει. 50 )ϑιηοίτϑ Ῥμαίεγ. οὐ τέθνηκεν 
᾿Αλέξανδρος, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὧδε γὰρ ἀν οἰκουμόνη τοῦ 
νεκροῦ, [μοτοῖ. 0, 1168. Καποιάα το ρεγδίεπῇ 
Ργοϊεοία οδάανθγα τι. 1 δὶ Μαχ, Ἴγσ. 1). 18, 6, 
σῶμα νοσοῦν ὀδωδὸς κι τι Δ. ΤΠ. ψογὰ ὄξειν 18 ῥτο- 
Ρογὶγ οὗ νεἰααία 5ἰρη!βοαίίοη, ἀδποίίηρ  ἴἰο δοαέξεν 
αὐοιι", ει με σοι (88 ἴτπι Ατἰϑίορῃ. ψ Πέστε ϑυλάασ 
ἀχρίαἰῃβ ὄϑουσιν δγ εὐωδίας πλήρεις εἰσίν) ΟΥ δαά, ἂἃϑ 
ἤογο, δηἢ ρεπογαῖγ. ΤΊμιβ Αὐτῖδι 1)168. Ερ.4,.1}, 1 
ἃπὰ 18. Απα βοῖπο ϑερί. υδ6 ἷζ ἔοσ [88 Ηδ66. Ὁνῶ, 
ἐο σέ, τὰ Ἐχοά. 8, 14. 8. 88,6. (οί5. ἃ 501}.} 
Ὠοδαάσιαρα, νι} ἜΡ̓ ποϑ ϑξέοητσι Ἰυάᾳπιοηΐ δη 
ᾶ8ξ6, βτόϑθγνθ8 {Π|6 διιδιρυ!ν ὈΥ γοπάοεϊπρ σηβείζοίἠ." 
Ι{ πηυϑὶ Ὀ6 οὐβοϑινϑὰ {πὲ αἴϊαγ {Πν66 ἀᾶγ8 [Π6 ργὸ"- 
8τ688 οὗ ρυξγοΐαστίοη ἴπ ἃ. σοῦρϑα 18 ν χΥῪ γαρ!.. πῇ 
[Π6 ποϑα θ99 (σι 1165: [ηὺ ἤανε ὈΘΘη ταϊβοα οὐ (πα 
Βοΐϊας Ὀγ {Π6 ϑοορςβ, 1 (ὨῖηΚ 1 ποῖ νοῦ νηΐ ἢ’ 
ΕΘ] 6. ΠῚ τοδάοΓβ.. 

80. τεταρταῖος. γὰρ. ἐστι, 207 τέ ἰδ ποιὺ ἐΝια ουτίὶ 
ἄαῃ δἷκοθ μα αἰἱοσα; οὐ (45 βοῖηβ {π]η|1).. δένοδ ἦθ ϑαδ 
ὑμγίοά, ΤῊΐ8 ἰάϊοπι, Ὀγ ον (ἢ τϑοίκβ. αρρί θα ἴο; 
π86 ρθγδοη ψμαῦ ῬτΟΡΟΓΙΥ͂ Ὀα]οπροα ἰο {Π6 ἐἠέπε, 15. 
ἔτϑαιιθπῦ. ἰπ. [Π8 ὑδ8ὲ νψτγιΐογβ. ὅτοιν ννῆοῦι τδην 
ΘΧΑΠΊΡΙ68 81:6 δἀδυσοά ὮὉγῚ Βδρμοὶ, Ραϊαϊγοῖ, δηπ' 
ὟΥ οὐβύθιῃ ; ; ἴο ψῆϊςοῃ 1 δα ῬΒηοβίε. Ηδφιοὶσο. Ό. 10, 
11. τριταίου δὲ ἤδη κειμένου. τοῦ νέκροα, Ῥἰαίετγοῖν 608. 

ἘΞ Μαγ ἢ δ  ΡΟΒΘΙΌΪΥ βαϊὰ (ἢ}15 ἤοπι τοσθηΐ δοῖι8] ἱπϑμεοιίοπ, Εογὶ 
Δρρθδγβ ἔγοπι (ῃ8 Πα ὈὈΪηἶο8] ραββαραθ οἰϊεά Ὁγ γεϊδιεἴη, [παῖ ἴον 
(Ὦγεα ἀδγ8 1Π6 Ψενν8 υϑοὲ ἴο ν᾽ ϑϊ1 (ῃ6 ναυ]ῖ5 οὗἩἁ τῆς ἀδαά, ἰῃ ογάδσ ἴο 
868 ὙὙΠεῖΠΕΓ ἴΠΘΓΕῈ ΥΕΓΟῈ ΒΏΥ ΓΑνΟΌΓΘΌΪΕ οπᾶπρο. Βαῖ {ΠΗ Γ ἷἰ γθάϑοῃ 
ἴ0 δ! !Ρ0ο86 (ἢδζ (Π6 ρμυϊγοίδοϊου σου ἢοΐ ἤανα ὕϑθεῃ ὑετῷ φτοαέ. ἴῃ. 
ξουτ ἀανϑ5, ᾿ξ ἀνθ ΠΟ ΠΟΓΘ ἴΠδῃ νναϑῃϊηρ; υυἱἱῆν αγουηδῖβο οἾ}9 νγ88 ςἴ-. 
μἱογθά, δηὰ ἠοῖ οπιθαϊπιῖηρ. 5811} {πογο πὐρηῖ Ὀ6 ἃ 8 οἸε Ων 
οβοηβῖνα οὐυνΓ ἴο 151} τπ6 Ἔχργεβοίοη νν Ὠοἢ ΜαγΥ (ἢ ονὲτ ἀε]:- 
ΟΔΟΥ͂, ἃ98 1 Δι ρ6 ἢ] ηΚ5,} ΠΕΙῸ 1568. Αἴ 4}} ανεηΐβ, ἴΠογα 19 Ω0 γθάϑοπ ἴο 
οδ᾽εοί (88 8Β0116 δοδβρίϊ 8 πᾶνε 40268,) [0 {8 πλίγβοίθ, ἔχοι.“ (00 δίϑίθ. 
ἃ ἀεδὰ Ὀοὰγ πλιιϑὶ ὉΘ ἴῃ δῇθεν ἔοιιτ ἀδΥΒ ἰπ ἃ Ποῖ σονηίγγ." ΒΒ ΑἴΟΣ 
4}}, 118 18 ἃ αυσοίΐοη γαίῃοτ ΟΥ̓ οἰ ΓΙ οϑὲγ ὑπλπ ὉΠ ;. ΓῸΓ ννὸ τηδὺ ὃ6 
Βυ γε {παῖ Ποη οὖν [ΟΥῚ νὰ8 μ᾽εαθοὰ ἴο γαΐβρ ἦνο ἀοδα ἰοὸ "πο, 
ῃς νψοιυιἹὰ γεβίοσο (ες Ὀοα δ8 ἴο ἃ 9[αἴ6 Ὡ ὼ ον ἰ(6 οη)ογηγεηῖ. 
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Ὦ. κατενεγχθεὶς γὰρ ἐξ ὕψους εἰς τράχηλον ----.--- ἐξέθανε, 
καὶ. τριταῖος ἤδη περὶ τὰς ταφὰς ἀνένεγκε, ὮΙ ἐξέθανε 
16. ΨΓΟΠΡΙΥ τοπάοσγοαά Ὀγ [Π8 1ηἰογργόζογβ σιογἐιτια 65. 
10 οὐρξ ταῖπογ ἰο Ὀ6 αϊορά ἀψὺ. 8ὅ0᾽ Βοϑυοῖ, 
ἐξέθανε, ἐλειποψύχησε, ξαϊηίθα. Τῆμβ Ηοπ).. Οἄνγ85. 
18, 80, Πα8 γελω ἐξέθανον, ““ἐΐεψ αϊοα ιυἱέΪ ἰατιρἧ- 
ἐηρ.᾽" : εὐνῇ 
τοι (Π6 ἘΔΌΡΙΠΙΟΔΙ ρᾶββαρθβ οἰ Ὀγ 1 ρΡὨΗϊ οί, 

ψ6 ἰδάγῃ (Πα 1πΠ6 ἐΐγοθ ἀδὺβ δία ΔῺΥ οὐδ᾿ ἐσδίῃ 
ἀνογὰ οδ]βα ἐλθ ἀανς 9 τυδερὶηρ, Ὀσὶ 186. γθεγέλ 
{Πδῖ οὗἩἨ τ1τὴ6 δεαέϊηρ' ὁ, γϑαβέδ, βίησθ [ἢδ {Ποῖ 
γγὰ8 ΠΟ ἰΟΠΡῸΓ ΔΠΥ ἤἢΟΡ6 οἵ τῇ ρϑύβοῃ σγονινιηρ, 

Μαγίδᾷ, 1 866 π18, ΘΠ γοΙν ἔογρ Ἢ} οὗ νυ ἢδί «6815 
ἢδα ρῥτγοπηβοα Ποῦ, δηὰᾶ {Π]πκίηρ' (δι ΌΥ ογάοτίηρ' [Π 6 
τοιηονϑὶ οὗ [ῆ6 βίοῃρ, 6 τηϑϑηΐ ΠΟ ἴογο [ἤδη ἴο [Κ6΄ 
8 Ιαβϑῦ ἰοοῖ δί ἴπ6 σουπίθηδησα οἵ ἢἰ58 ἔτ θη, βογὰ 168 
ἴο ΕΥλοΙ (ῃ6 τοηϊιοβί. Π18 οἸΓουπιβίδησο τᾶβ 76- 
οογίοα ἴὰ οτάδὺ ἴο 8ῆδθνν πὶ 1, Ζαγιιβ ψγἃ8 σεαζζίῃ 
ἀδαά, δηθὰ ποῖ τη γοὶν 1 ἃ ἀθδρ 8[66ρ, οΥἵ᾽ [Υ8ης6, 89 
[85 Ὀδ6η δϑϑογίϑη ποῖ ΟἹΪΥ ὈΥ 1Π6 δανογβαγ 8 οὐ οἷν 
ΓοΙσίοη, θὰ ἀνθ δαπλίίθα ὈΥ βοιῃθ γϑοθηὶ σοιϊῃ- 
τηοηΐδίοῦβ, 88 Ῥδϑυΐὰβ δη1 οὐἤοτβΌ ([ρα δηά 
Τιπη4ῃ.) 

. 40. οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσης, ὅ. τ. ὃ. τ. Θ. 
ΤῊΗῖ8 8 Ιηϊδηάἀθα ἰο γαῖὶβα {πὸ ἀτγοορίησ ἰλιἢ οὗ 
Μανῃα, δ {Π6 88:6 {{π|ὸ {Πππτ 1 σοι ργοπδηάρα ἃ 
ϑΠσῃῦ γοῦυ Κα ἴῸΓ ΠΥ αἰβίγαβί. Ὁ 
4]... ἦραν οὖν τὸν λίθον, οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος. 
δυρδιῦά τοῦ μγημειοῦ. (Εὐτῃγπι.) ᾿ 

41. πάτερ, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι ἤκουσάς μου. Τοτ- 
(υἰ Π4η, Ηοίη818, ΓΠαθηδη, Βοβοηιη., ΤΙς84η, δηὰ 
οἴἢοιβ, [Κα ἤκουσας ἴῃ [ἢΠ68 56η886 ΟΥἹ ΠπΉΜΕΥ 6 δοΐξξ. 
ΤῊ18, πόνονογ, 1 ρ6 {ΠΏ Κ8 ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ; δηΐ 
τοηάοθεβ 1 αμηϊογῖδ, ἐπαΐ ἐδΐοιε υευἱέξ δοοη μαῦὸ ποαγά 
16, ἃ 3 ἐν Ὀγ απέϊοεὶραξίοη, ΜὨΪοἢ, ἴο π16, 866 Π|8 
ΘΧΙΓΟΠΊΘΙΥ ἤατθῆ. Τῃ6 [ὈΓΠΊΘΙ ἰηϊογργοίδιοη 15 
στθαῖν ργοίογαθϊθ. Ῥϑγῆδρβ, ἤοψανογ, νν6 ΤἸῇδῪ δαβὲ 

ΠἌ1 ἰ6 ἃ Ἰμάϊοίουβ. τεμηδεὶς οὐ Ὀοσάνίάρε, (πὶ Μαγίδ᾽ 5 ῃχὶηὰ 
ΒΕΘΙΏΒ ἴο ᾿ιᾶνθ ὕθθῃ ἰῃ ἃ μαΐηῇι} δίγυρμ!α, τοβδβεὰ ψνἱἢ ἃ ναγεῖγ οὗ 
μᾶϑϑίοηϑβ, ἢ ς ἢ μγενθηίθα ἃ μεγίοοϊ ᾿Οηδίϑίθου ἴῃ ΠΟ. θα μα νΊΟαΓ. 

“- 
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{Γδηβἷδίο, “Κ ἐπδι ἴποιι [51 ΟΠ ΒΟΥ δηᾶ σοπεδυλ}} ν}) ᾿ 
Ποαγὰ πιθ. [}{1Π18 νίαν τ) 6 Το] ον ηρ νογὰ Ψ}}} ὈῈ 
δχεσοίίοαϊ, “1 ἄποιο ἐπαξ ἐλομ αἰ ψαγ8 ᾿θαγοδὶ δπα 
σταηϊθϑῦ ΠΥ γοηιιοδίβ.ν 

48. Λάξβαρε, δεῦρο ἕξω, ],απανιδ, ἐοηι6 ἠοτἐἦ. Οὐχ 
Τοτὰ πιο μέ πᾶν μγοαπσοά {Π6 ϑατη6 οἴξοίϊ ὈΥ ἃ ππο- 
ἐΐοη, Ὀὰξ 6 οἤοβα ἴο οαἰέ [,ἀΖατυ8 ὈΥ δΔπ16, πα΄ [6 
{τὰ} δη ἃ πιασπιτυθ οὗ {Π6 τηΐγαςὶα τὶς Ὀ6 ποΓΘ 
ΠΊΔη 681 ἴο 4}}, δσ'ποα 1 νοι] βῆδν [δι [η6 τοϑυβοια- 
(ἴοη Ψψ85 εἰἴδοιθα ὃν {π6 ἀϊνπα ρονϑγ οὔ 68:3. Δ}, 
εἱ θ|, Ψαδεί, οἱ δάοει. (ΤΙ ἰπ|8η.}) ᾿Γ}15 6 βροκα "ἢ 
ἃ ἰοιια νοῖςα, ἴῃ ογάογ {ἰἸαῖ ἃ}} ψψῆο σοῦ ργϑβϑηΐ τὶς 
᾿λθὰγ τἢ6 δηςπογιίδεινα σομητηδηα, ἀπά ἤδη (ΠΘῪ 88νν 
ἰς σαγγιθὰ ἰηΐο οβδοῖ, πῖρῃϊ δοκηον]οάρα 8 Πιρσῇ 
᾿δηι 1) ̓νίπο παίαγο, (ΕυΓΠγπ).) 

44. ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδέμενος ---- περιεδέδετο.: Αἱ 
πόδας βυῦθδαια κατὰ, δοεπά δαπά απά οοέ. “ΓῊΪ8 δϑοϑῖῃς 
ἴο ΠΗΡῚΥ τπδὲ 8 ψ ο]6 θοιγ ννὰβ Ἰηνοϊνοᾶ [πη ᾿Ἰΐποη 
θδηάαρθβ: δηά ϑ8υοΐ 18 ἴΠ6 Ορὶηίοη οὗ πηᾶῆυ δη- 
οἰθηΐ ἀη πηοάσγῃ ςοπιπ]θηίδίοιϑ, 88 Βαβι}, 1ἱρ]οοί, 
Ιηρο, Ειυβίυβ, Ηδυϊμηδημ), δηα οΥΠογβ, Ἰὼ ΜΠ] ςἢ 
{ΠΟΥ τΤοσορηῖΖα 8 δεοοηά ταῖγαοϊθ.Ό Βρ. Ῥϑάᾶγοθ οὗ- 
Β6Γν 68, (ῃδί [,4Ζᾶγὰβ τητ8ἴ ᾿ϑν6 σοπλθ ἔογίἢ ἐεσαἐλὶπρ 
ΟἹ ἠϊδ ἔἅπεθα : νι Ἐϊοἢ, ἤούανοι, βΒθθ 8 ΒΟΆΓΟΟΪΥ Ροϑ- 
851:016.0 οδοπηι. δηὰ Κυΐηοοὶ {(ΠτηΚ 1ἴ τηᾶΥ Ὀ6 τοϑῆ- 
ἠογεοά οχίγο υυἱοδαΐ, πἰἐοδαΐμγ, ἴ. 6. σαι ἤογέ απ τοοίΐ 
α5 ἠδ οομά, Βαϊ ([}18 56 6:18 ἃ νΘΓῪ ἰδπια βογί οὗ ἰηίο- 
Ῥγοίδιοη. Α,8, ποννανοῦ, τοΐϊγαοὶθθ ἃτα ποῖ ἴο δ6 
Τοβογίθα ἰο μημεοθδϑαγὶἶψ, 1 5ῃου ἃ 6 ἱποϊηοὰ ἰο 
ΒΌΡΡοΒβθ, ψιἢ Κιιΐποαὶ, [Πα ἢΪ5 ᾿Δη65 δηά ἔδοϊ θα 
ποῖ Ὀοιιηά ἐοροίλον, Ὀιιΐ σιυαἠοα σἰηρσίψ, 11. νοτα 
δδΓ6 ΟΥ̓ Δὴγ αἀμέλογψ το 0501 γ {118 ᾿ηςτοΓρτγοίδιοῃ. 

5 ΤΊ Ραββ8ρῈ 18 ἴἢι18 [γα ποδί εὐ Ὀγ Τίτπαη. “1 Ῥγαῖθθ μεθ, Ὁ 
Ῥαῖμον, {παῖ (πο Πδϑῖ αἰνναγδ ἤθαγὶ τὴν βεογεῖ ργϑυεῦϑ, δηὰ 1 ΚΌΠΟΥ 
ἀῃδῖ ἰἤοιι εὐ έ αἰννᾶνθ ἤδαν [Π6π|, βίποα τὴν νυ} 8 1ἢ.6 858 1Π6 85 ΓηΪΠ6 ; 
δυῖ πονν | μγὰν αἰουᾷ, οἡ δεσουηῖ οὗ ἴἢ6 μθορίθ νυ] ἢ δἰδηά Ὀγ, ἴῃ 
ΤΟΥ τπᾶν ὑ]ενε τΠαἱ ἴοι! Παβὶ ϑοηΐϊ 6. ΑΒ ἴο ἴδε ἰπβοσίίοῃ οὗὔδο 
ΤΊΔΩΥ ννΟΓ 8 ἴ0 σοπ)μ]εῖα {Π6 δεηβθ, ᾿πουρῇ 1 15 ρΘΠΟΓΆΙΥ οὈ)εοιοἢ- 
ΔΌΪΕ, 85 βδϊ ρ᾽ ΑΓΌΪΓΓΑΓΥ αι ργεςσαγίοιιϑ, γοῖ ἐϊ ἤθγθ 566 Π|5 πδοθεϑαγῳ, Οἢ 
δοροιηΐῖ οὗἩ [πος ἀχίνεπηα Ὀγενγ Οὗ τῇς ννογάβ οὔ (8. ργάγοῦ, ννμίοῇῃ 
Ὀγδαῖῃ 68 ἃ ΠΣ υννουρσῆϊ ραῖμοβ, 
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ἹὙΠουρῇ σοπϑίοσίηρ {πΠ6 ρμγροδο ΜὨοἢ [Π6 Βαπάδροι. 
ὙΟ͵Ε Πηθαπί ἴο 8ηΒΎΘΙ, Ὁ 56 618 ΠΙρὮΪν ργοδαϑίθ. 
ἼΠ6 5βῃθοῖ, οσ νοῦ οὔ θη, 1ῃ Ψ ὨΙσἢ [Π6 σΟΓΡ86 Ψ 88 
ἸὨνοϊνοά, νν88 οδ]] 6 σινδὼν. (866 {π6 ποῖα οὐ Νίδιιἢ. 
47, 50.) Τα κειρίαι, ψΙἢ ΜΠ] οἢ [,ἈΖΑΓΙ8 18 Βαϊ [0 
ΡῈ θουηά, ν6Γα ἃ ϑοτί οἵ Ὀ6118 οὐ δαπάασος (ἸηΔ46 οὗ 
νΔΥΪΟῸ8 τηδίογ 18, 88 Δρρ]]εα ἰο αἰ δγοηϊ μι ροΒ88, 
ΜΠΟΙΠΟΓ δαπάαρες ἴο ἘᾺΝ βδαα!ηρ οἰοίῃθ5. ἰο- 
ΒεῖΠογ, οὐ δοίδς ἰο σίγα ὑρΡ Ὀ645), Ὀγουρῆϊ γουπηά {116 
σινδὼν, Ὀγν ΜΏΙΟΝ ([Π6 ἀρώματα, ὅτε. ΨΘγα Καρί 1η (Βοῖς 
Ρἶδεθβϑ. Ὅῆι8 ὈΥ λύσατε 15 πιεδηΐ ομέ οὗ γεπιοῦδ [ἢ 6 
κειρίαι, Ψ ὨΪΟΝ νου 51.1}} ἰφανα {Π6 σινδὼν, ψνιτῃοιξ 
ΨὨΙοῆ 1,4Ζατ5 ψουϊά, δἱΐογ τῃ6 τρηϊοναὶ οἵ {6 
καιρίαι, να Ὀ66η αἰΐογ!Υ πακαά ; ψὨΙΟΙ «6815 σου Ἱά 
ποῖ πᾶνα ηἐθηἀ6 ἃ. Ο 6 σουδάριον 866 [6 ποίθ οη 
1Κ6 19, 20. ΒΥ 1 185 εῖα ἀδηοίβα τς Κεγολέοί, 
γ ἰσἢ ψγὰ5 Ὀγουρῇΐ τουηα {πΠ6 Ὀγο θα, δηὰ ὑπαοχ 
{π6 σμΐη, ἐπουρὶὶ (ἔνα πᾶν }πάρο ἴτοιῃ (ἢ6 Ερυρίδη 

᾿Τ 1168) 1ἴ ἀἸά ποῖ οοὐθν" ἐὴδ6 ζατθ. Βαϊ [Π18 18 υη- 
ςογίδϊη. ΕογΊη Μιάγαβ. ΤΆ] η. 16, 2. (οἰϊοά Ὀγ γ᾽) εί5.) 
11 15 5414 : ““ Νοῃ ἰδιηθῃ ργορίογθα νοσϑί! βιηΐ 58η611, 
ἄοπος ἰοττὰ θϑϑϑηΐ σοῃα ], δμάαγῖο υϑἰαξϊδ Ἰρβοτατη 
7}αοἱεδωδ. 6 οσυβίομιβ οὗ Εργρί δηὰ Ῥα βϑθπα 6 ΓΘ, 
Βονανογ, 8Πρ]}}}γ ἀϊβογοηῖ. Τηα ὄψις ποὶ υηΐτο- 
ΌΘΏΙΥ ἀσηοίο8 ἃ ραγέ οὗ [π6 ἴδε6, ἃ8 [6 ῥογομεβαά. 
δΟ 1η {6Γ. 8, 8. ψἤογα 1 δῆβψοιβ [0 (6 Ηθοῦ. ΓΜ, 
δηᾶά Ζοῦ 14, 1. (δηί. 2, 14. ὅεθ οἱ ἢ, 1Δηρ6, 
Καυϊπορὶ, δηὰ 16 δυύμουβ ὈῪ (Π6τ οἰζ6α. 

Γν εἰϑίεἴηη αιιοίεθ δὴ δρροβὶίθ ρβϑϑαρε οὗ ἄρυϊε). 10. Εσοβ ραίεσ 
5186 ἰρϑα ῃγδηΐϊθι5 οοορογοιϊο Ἰδρίἀϊ τειποῖο, οοιηπηοάϊτ ἀἰἰδοιβ80 
ΤΟΥ ΠΕΙῸ ΒΟΡΟΓΘ, βυγρεηΐδη ροϑι]] τ η10, τηοΥ 8 ἀδργθ θη ΠΙππὰ : 
εὐ αυθ ΠσοΙηρίαχυβ δγοί ἰϑϑίπηθ Ὑ ΓὉ18 ΡΑΓ ργθβοηῖϊ ραυάϊο μὑγοὸ- 
ἀυοὶς δὰ ρορυΐϊυτω, δίᾳιθ, υἱἴ ἐγαῖ δάθυς ἔδσγα! θυ. διῖςιι}}8 ἐπϑί τοι 
δίᾳυε οὐάϊίυ8, ἀδροτγίδίζυν δὰ )υάϊοίυ πὶ ραεγ. 

Τικί( δὼ οὔϑεγνϑβ, ἰπαϊ [228 Γ0}8 ννὰ8 γεβίογεα ποῖ ΟἿΪγ ἴο ἰΐΐε, Ὀυϊ 
ἰο λεαίέ ; 8ἃ8 Ἀρρθᾶσβ ἔγοπῃρ [Π|8 δίδουν οὗ ἢ15 τηοϊοη: δὰ {παῖ 
(19 ψνουϊὰ 6 ἃ πεὶσ πιίγδοϊθ. “ΓΓὮς βϑῖμθ γιάϊοῖϊοι8 σοιητηθηΐδίος 
Ἠλ8 (65 (ἴα [Ὁ] ονν ρ; ροπαγαὶ σετηδτκβϑ οἡ ἴΠ6 παῖυνε δηα ογαα! Ὁ} 
ΟΥ̓ (158 δἰ αρομάουϑ πλῖγαο]θ. “ΤῊ ἸνΏ0]6 βἴΟΥΥ (ϑιγ5 Ὁ} ἰ5. Οὗ ἃ Ὧ8- 
ἴαγα οαἰουϊαϊοα ἴο Ἔχοϊαήα 8}} ϑυϑρίείοη οἵ ἰαγροδίιγα, δὰ ἴο σΟΠῆτγη 
(Πὸ ἀγανῃ οὗ 16 τηΐγαοὶθ. Α μεΐβοῃ οἱ Βεῖιδηγ, οὗ ἴμ6 ἤδηλα οἔ 
[μΖγυ5, δηὰ γε }}- Κηοννῃ, [Δ}}5 ϑἰοῖς ἰὼ τς αὐδέπος οὗ ὕεδιι8. Η5 
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δἰοίοσό ϑεῃα 4 ἠγοϑέδρε δηρουποίηρ εἰΐα ἰο 7 βὺ8; δηὲ 16 ᾿ν6 19 
ψεῖ αὐδεπί, [ΔΖ τι8 αἀἴθ8, 18 Ὀατίεα, δηὰ κερί ἰῃ (ἢ 6 δαρυ ογα ον βομσ 
ανς, ἀυνίηρ νν ΒΙΟἢ 7}680}9 18 οὐδ αὐδεπέ. Μαγῖμα, Μδιυ, δῃὰ 41} ἢῖθ 
γι (8 ἀγα ρόγνβυδάοα οὗἉ Πΐ8 ἀεαίῃ. Οἷιιν [οτ, ννῃ}]α γεῖ Γαι πὶ ηρ 
Ἶη ἴπὸ μαδσε γερο ἰἰα παά ὕδϑη δίτηιογίο ἐϊανίηρ;, [6119 ἢἷθ ἀ 501 0|65, 
ἦῃῃ ρἰαΐπ ἴαγτηβ, ὑπδῖ 11 18 ἢ Ἰηιεπἄοη (0 (Ὁ ἰρ Βείπδηγ ἔα {πὸ ρὺτ- 
ων οὗ ταϊξὶπα 1,Δτάγυϑ ἥτοηι (δε ἀεαὰ ; {παῖ ([μΠ6 οἴου οὗ ἀοα τὰν 

ΠΠυϑῖγαϊεἃ, δη ἴΠὸ6 ἴδ} οὐὗἁὨ ἢ᾽5 ἀἰδοῖρ᾽ 68 σοπῆγιπε, Αἵ οὐγ 
ἔοτῆ δ ἀρργοαςι, Μαγίπα γοϑροοι ΠΥ ροο9 ἔογἢ ἴο τηοεΐ δία, ἀπ, 
ἴῃ ἃ δοσχονἕω! ἰοΌα6, δηποῦηςοϑ ἴ6 ἀοαιδ οὗ 6. Ὀγνοί ΟΡ, δηὰ [8- 
πιοηΐδ ἰμαϊ 7εδὺ8 δ Ὀδ6η δὈδθηϊ (οἰηοθ, ᾿ἢ 6 ρα Ὀόδη ρῥγεβεῃῖ, δε 
οου]ὰ ἤᾶνα δαϑὶϊγ παδ]εὶ [Π6 ἀϊδογάθγ, δηὰ μγενθηϊεα ἀθαί), γεΐ ποῖ 
Ὁ Πουὶ ἃ δίηϊ ἤορε παῖ ΌΥ βΒοιηε τθδηβ ΟΥ Οἴδεγ, 7681.5 τη ρἢ γεῖ 
γΘΏοΥ διδίθιδησθ. Ουν [γα δθίγηϑ [πὲ ἤεν ὈΓΟΙ Ποῦ δηαὶἑ δὲ ταϊσεά 
ἔο ἰϊξε : δια, ἔογ [0 σειηοναὶ οὗὨ μοῦ ἀουδῖ, ἀβϑτγα89 πο {πὶ ἰο ΒΩ 
18 σίνθη ροννεῦ οὗὨ ργδηϊίηρ ᾿}ε ἴο (ἢε ἀεδά, απὰ {πεγεΐοτο οὗ σχεὲ- 
ΟΑΠ Πρ; ΠῈΓ Ὀτγοῖῃοῦ ἴο 6. ατν πον Δρργοδοθεβ, Ὀδιῃθα ἴῃ ἴδαῖβ, 
δηὰ ρηονίηρ; δἵ ἴπ6 δΌθεηοα οὗ ΟἿῪ [Υὐὰ ἀιιγίπρ, ΠΕΡ ὈΓΟΙ ΠΟΤ᾽ 8 δ᾽ 9 Κ- 
πε88. Ἦξγ Ψογυβαϊοπι ἔγίθπαβ αἷθοὸ δρῥγοδον, ννεαρίηρ; νὴ ΠΕΓ, 
Οὐι [ωογὰ δἰ 2861} 8 δε ζεα νυν ἢ ΠΘΑΥΎ βόῦσγονν οἡ οοῃίειηρ  αιϊπε; (δ ς 
[γδρ] γ οὗ μυπηδὴ ᾿αρρίηδθβ8, αηα ἴῃ6 48) οἴ] 08 Ἔν ὁ Γ αἰϊοπάδηϊ οἡ 
(ἢ6 βοη8 οὗ πιεή. Ηβς ὈϊΪ459 ἢεΥ βίιονν πὶ (ἢ6 δϑρι !οῆγο. Ηε 8ρ- 
ῬΓΟΘΟΠε8, δοσοιηραπίοὰ Ὦγ {πε οτονά. Ὑπὰ βίοπε ἰ5 γεπιονεὰ ὮγῪ 
οὐδεν ὨἸδηδ. ΤΠε δἰοησῖῃ οὗ ἔπε ΟΟΥΡδα 18 μογοεϊνεα, Οὐν [ώῤγὰ, 
ΔΙΕΓ ρουτίηρ; ἔογι ἢ διά! Ὁ] 6 ργΆγογβ ἴοὸ ἢ 8 ΕΑ ΠΟΥ ἴῃ ἢεανεή, {818 
04}15 (πεπὶ ἴο νυ η688 {πᾶ Π) νη 6 μόννασ ἄννε}]8 ἰῃ ἰβϑτη. Ἦεσ, ἢ 
ἃ στὰ νοΐοθ, 0418 ἔοι ἢ} 1. ἈΖαγυδ ΠῸπ ἴἢ6 ργανα, ἰῃ ἴπ6 Ποαγίηρ οὔ 
11. ΤΏ ἀεδα οὔεγ9 ἴΠ|6 68}}, οὐπ165 ἔοὐ τῇ ἴο ρυὈ]1ς νῖονν ἴῃ 1Π 6 ϑδπιὲ 
ἰσγθεϑ αϑ (δῖ ἴῃ νι] οἢ πὶ νγα8 Ὀυγίεα, ἀπά (νγοθάδγβ] (ο 84 }}, [πο ἢ 
αἴον. πανί Ἔχροι ϊοηοεα ρυ τ! ἢ γ, αἰῖνα αηα εὐο67,; ἀπὰ ταὶ! τ 8 Ὠοις 
νου αβϑἰδίαποθ. ΑἹ] {Π6 μϑγβοῃηθ ὑγεβθηῖ ᾿πδηἰ ΠΠΟ 9}. ἈΡΤΕΘ 
τπαῖ [μλΖάγυ8 ἰ8 Γαϊδαα ἴο 116 ὈγῪ Ψ9εβ08, πὰ ἰῃδῖ ἃ ρτοδαῖ πιγαοῖδ Ἦδϑ 
δθοη τονΐκοϑα, ϑισς ἢ ἃ5 δ ἤδνοῦ Ὀδοη Ποαγά οὔ δϑηςθα ἴῃ ογσδαίίοη οὗ 
(6 ννουῦ]ὰ. ϑοιιό Γοϊαῖα ἴο {{π Βι]6γΒ τυθαὶ Ζοεὺ8 δὰ ὠόοῶθ, ὩῸΓ 
ἄἀο ἰμε86 ἀουδὶ οὗ (86 ἰστυῖἢ ; πᾶΥ, ἴΠ6Ὺ {ΠΘη)86}ν68 σοηΐροθ (δῖ 
οὐχ [ογὰ, ΌὈΥ Πῖ8 νοηήθ. }} ννοσκβ, νν88 Ὀεοοαιίπρ᾽ ἜΥΕΓΥ ΟΔΥ ΠΔΟΓΕ 
δηαἀ πιογα ἔδιηοιιθ, Δηα ἰῃαὶ ἰὶ γεαυϊτεὰ ὃυζ 1{π|6 ἴο σαυ56 ἢϊπι [0 
δά τεραῖνθα 89 Μαββίδῃ ὈῪ {πε ψῇοἶα ρεορὶς; δηὰ ἐλεγείοτε δα 
ἘΌ]ογ8 ἴδῖκε σου ϑεὶ Πονν {ΠΕΥ̓ τδΥ ραϊ πΐπι ἴο ἀδαὶ ἢ, δπὰ α]δὺ [4- 
ζᾶγαβ, ν11ὸ πδα Ὀδδϑη γαἰβϑθα ὈΥ Ὠΐπὶ ἔγοτῃ ἴπε ἀθαᾶ, (566 νεῖ. 46. δπὰ 
ϑοῖδη 12, 10.) ὙΠ ρεορῖε, ἱπξοττηϑᾶ οὔ ἢ }5 ργοά! ρίουβϑ ἱγαηβδοίίοη, 
βοοῖς (ορδῖπον ἱπ᾿ ρτεαῖ τς 68 ἴὸ Βεί παην, γαγίγ ἴο δ6ὲ 6809, 
ἢ056 ἴδπ)6 δὰ Ὀδθῃ δχοθοαϊ ΠρΡῚῪ ἱπογοαβθά, δη ἃ ραγΤῪ ἴο νίενν [.8- 
ΖΆτυ8. ΝΟ ΨΟΠάοΥ, {πεγείογο, [παῖ {ΠῸΥ δηᾶ 1Π6 σγοϑὶ οὔ {π6 ρεσρὶς 
το παὰ Ὠραγὰ (Πἷβ ννοηάογι δοοουηῖ ἔγοιῃ ἴδ, 9ποι ἃ, ῬΏΘΠ 
7ε8ι18 8000 ΔΡΕΓ σδῖηθ ἴο “εγιβαίθτη, ΡῸ ἔΌΓΙΝ ἴο πηεεΐ ἢΐπι, δηά, 
δίγεννηρ; [ἢ 6 ννΑΥ ποΐ ΟΥΪΥ νἱ1ἢ ὈΟῸρἢ8 οὗ [γεθβ, Ὀὺὲὶ υνἱ ἢ {ΠΕΣ οὐ π 
ΒΑΓΙΘη(5, δῆονν Πἰπὶ ἴἢ6 Ποηοὺς ἤπε ἰο (ἢ6 Μεβϑίαῃ. 868 12, 9, 866. 
δΔηα Θβρθοίδ!}ν 14,17 ἃ 18. Νονν ἰἔ {Ππ686 οἰγουτηβίδησοβ ὺ ποῖ 
Θ5 180] 18ἢ, Ὀδγοηὰ 41} ἀοιιδί, [πὸ συ οὗὨἨ {Π6 ηΐταςῖα, [Π6 6 ἰ85 πὸ 
Ὁ ἢ ΝΠ αΐῖονοῦ [ἢ Ὠἰδίοσυ. (Τιι()Δη.) 
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40. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸν τοὺς Φαρισαίους, 
καὶ εἶτον, αο. Ὑι νῆα ἀεδίσπ {Π6 56 ρογβοῃβ ἐοϊὰ 
16 ῬΠαρβθο5 δὲ 64 δθῖ ἀἋ0Πη6, οοπιηρηίδίοιβ 
ἃτ6 οΐ ἁρτοθά, Ογρϑη δὰ οὗ (6 ζωράθσῃς Ηου- 
Δ, δειλοῦ, Ηοζεῖ, ὅτο. (πἰηκΚ τπδὲ {δ 6}. ἱπίσῃιοι 
85 ποί 8 ὑ44] οηδ, δπᾶ ἰῃδὲ [Π6Υ πιρδδξϊ ἴοὸ σσηνρμθα 
46 Ῥμαγίβθοβ οἵ {πὶ ουσγοσ, δηά δοηϑι] ἐῆθδε 
ὙΠ ΘΙΠδΥ ἰῃ6 ΨψογΚΟΊ. οὗ βυο ἢ; ἃ τοῖγδοῖὶο. Βῃοιηα ποῦ [μα 
δοΚηση )εαρθά 458 ᾽ν δ ΘΒ ΒΗ ΡΟΣ. βΒιῖ τὁ {{18 
ἢ ΠἸΔΥ 6 δηϑμνοτοα, ἰδαΐξ {π6ὺ}] ψϑπ ἴὸ {6 δι[[80 
ΘΠΘΠ168 οΥ (εῖϑὲ, δὰ αὐ ορροϑϑα τ {πὸ ᾿νδηχο δε 
ἴο (086 ψῇο δἱ νϑι. 45. ἃ 8414 ἴο ἤδνθ Ὀοίανοά 1ἢ 
δ᾽π) ; 8Πη6,, ἃ8 1ἴ ἀρρϑαῦβ ἔγου νϑῖῦ, 87. (ἢδὶ [6 Γδ 
ψψοτῸ 8οίηθ6 ψῇῆο 6 γ6 ηοῦ ἡ 6ἢ: αῇδό(ξοδα ἰο .651::.85, {π6 
ῬΘΓΒΟΏ5 ἤθγο πιθη ο 64 βθοὴ (0 ἢανο Ὀ6Θὴ οὗ {Πα 
ἡ Ρ6Γ, Ψηο ἀἸὰ ποΐ ἀϑαηάοη {16 πη 6] οἴ, (Πουρἢ 
{πα γ Πδά βθθῆ οἡδ σαὶ βϑά ἔγτόπι {Π6 ἀοα, (ἔχ. 16, 81.) 
ναῖ, δΔοζυδίο ὈΥ αϊτοα δπα ρῥγο]υάϊςοα ἀραϊηβὲ Ὠΐτῃ,. 
ἃ5 ἃ ΠΊΔΡΊΟΙΔἢ δηἋ ΠΠροϑίου, ψοηΐ δηὰ δοσιβοα [γ1ηὶ 
ἴο (86 ΕΗ (Κυάη.)} [ἢ τἢϊ5 νίονν οὗ Ε|16 βυὺ- 
76οὐ ΕΠ γπ8 αοϊηςά68. Βυΐ 1 αββθηΐ ἴο ΤΙςπηδῃ. 
{πᾶ 1 σαπηοί θ6' ἀδίογη θα ψῆδὲ ννὰϑ [ἢ 6 16 1108: 
οὗ {π656 ΡΕΓΒΟΠ5. | 
᾿ 417. οἱ ἀρχιερεῖς, 1. 6. Ηδιῆδη δηἀ (Δ1Δρ}188,. πη θη- 
ἰἰοηδ τη τό 8, 4. Ψοη 18. 18, δῃα 24.: τοί, 
Ὠούνονοι, Θχοααϊηρ [ἢ6 γοϑῦ οὗ (ἢ οἰ! οἴ ῥγιθϑῖβ. ὅδ 
1η6 ἡοίθ οὐ Μεαιῆ. 2, 4. 

47. τί ποιοῦμεν"; ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ σημεῖα 
ποιεῖ. ϑοίη6δ. σοΙΠπΠιθηΐαίζογβ γοποθγ,. “ ψ δὲ δἠαϊί τ6 
ἀοϑ᾽ ὅδο ΒεΖα, ΡῬὶβοαῖοσ, δηά ΒΡ. Ῥϑαΐοθβ. Οὐ δογβ,. 
ἐν ῃΠδὶ αγὸ 6 ἀοϊηρῦ᾽ δο Οτοῖ. Ἰ)οάατιάρε, δηά 
Οδρθ61}. 8 18 (ϑαγ8 Οτοί.) ἃ ρῇταβα δρργοργιΐθ 
ἰο ἀθ᾽ ]θογαίοη. Βυῖΐ {Ππ6 1τηΐθγργοίδίίοη δαορίοα ὃν 
τὴοϑὲ ἱπίογρτγθίογβ, 48 Γἱρὶ οοι, Καϊποοῖ, ἀπά ΤΙ- 
ἴΏ8ΔΠ. 8 “ιαΐ τηυϑὺ 6 αἀο9᾽ Απῃά {Π|15 15 πὰς ΟἿΣ 
Γτδηβίδίοῦβ τηθϑδηΐ. ἰο Ὄχρῦθ88 ΟΥ̓ “αὶ Ἃὁ ν᾽ 
Βγ σημεῖα, ΜΘ ᾶτ6 οί, 8.γ8 Κυ!ηο8] δη ἃ οἰἤθγβ, ἐσ᾽ 
ἘΠ ἀοτβίδηα ἐγμ6 τηῖγᾶς 68, (ὉΓ {π658 ἴπὸν σψολ]α᾽ ησέ 
δά ἴο πᾶν Ὀθθη ἄοπαο ὃὈγ .68ι.5,) θα 5:Π|}}0, τυοη- 
ἀονζεἶ τυον Ποῖ Βα (ἢ6 ἀρρθάσγδησο. οἵ τηῖγᾷο}65,.. 
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ἃ πὰ δγὰ βοιηθι! Π]68, 1Π δογιρίωυγα, ἀϑογροα ἰο ἱπιρο8- 
ἴοΓ8 ; 85 ἴῃ Μδίίῃ. 94,, 24. 

48. ἐὰν ἀφώμεν αὐτὸν οὕτω ---- ἔθνος, 1. 6. “1 νὰ ἰοΐ 
Ηΐπιὶ ρὸ οἡ {{}18, αν θιγ Ὀοαγ ψν}}} θ6] αν τη ἢϊπι; δηθὰ 
(πΠ6 Ρδορίθ σϑοοῖνθ, 846 Ψ 1}, δπα ργοοϊαίπι ἢΐπὶ 
Μοβϑια δῃὰ Κίηρ. Τῆθη νν}}} (η6 Εοπιδῃ8 σομ!θ 
Δηα ἀδϑίΓΟΥ Οὐ σοι Ὺ ἀπ πδιοη." ΤΉΘΥ 56 6πὶ ἴο 
Βανα 64 {ἢ}}8 σοηϑβυ !ἀς]οη, ἢοΐ 80 πιυσἢ τῃγουρὶ 
βοϊ οἰ 46 ἔοῸγ {π6 Ρυῦ] 1. ψνο  Άγα, 45 ἴγσγοη ἢδίγοα ἴο 
ουῖν [ογὰ ; τ(Πουρὶν {ΠΟῪ βιπαϊοιιϑγ Κορ (15 ουξ οὗ 
βίη, δηὰ γοΐοσ 4}} ἴο (ῃ6 οἴδογ σοῃϑβϑιἀθγαίίοηῃ. 

ΤΊνεΥ ἐοϊρῃ πὴ Ἀνὰ νὮΘη ἴἤογα '6 θμο, ἘῸΓ .92365115 ἢ ΠΟΤΟΣ αἵ-- 
ἔεοϊοὰ δὴ οδγ ἢν κἰηράοπι, ΠδΥ, μβα ἀνθ ἀθοϊἑ πε δηά τε)εοίεὰ 1, 
ψοη οβεγεὶ ἴο Πΐπι (8666 Φοιιπ 6, 15.), ἀπὰ Ὠδά εη͵οϊμθα ἴῃ 6π ἴο 
ΙΑΥ ἰτϊθυῖο ἴοὸ ςβαγ, (866 Μαδίι. 17, 24.) ὙὍΠα ἰγυιῇ 15, {παῖ [6 
Ῥῃασίβθοβθ ἱμποιηβεῖνεϑ ὕοτα ἴΠ6 Ῥδυβοηϑ' ΠΟ δἰπιεὰ δί ἱπῃοναῖίοῃ 
ἀπά τενοῖὶ (Μαί(ῃ. 14, 2. Φοῃη 1, 19.), δη4, Ὀυγηΐηρ; νυ ἢ ἀδϑίγο ἴὸ 
Βα οδ᾽ ἃ Ραρδὴ γόκε, δηχίουδὶν ἐχρεοϊβα α ἰειηροταὶ Μεβϑίδιιν, 
ννὮ0 βου ϊά ̓ἰθογαῖθ ἴῃ δαὶ ἔγοια ἴῃς Ποιηδη δυ δ] οϊίοη : φηθ, δα οὐν 
Τογὰ γραν σοχηροτγίοα Πἰ 1561} ἴἢ.8, ἰΏΔΥ ννουϊὰ πανα γϑοοϊνεα Πίΐῃ. 
Βιυῖ βἴηοα .65115.5 σπαγδοῖοσ απὰ νον αἀἰὰ ποῖ οογγεβροηὰ ἴὸ (δεῖν 
Βτονο ες νίοννβ, δηὰ δίποθ, (Ὠγοιρῇ πα, ἴΠογ 8ἂνν {πεῖν δυϊ ΠΟΥ ν 
διὰ ἰηἤιδηοα ἀδὶγ ἀθογεβϑθ, ΠΟῪ σεϑοϊνοὰ ἴο σαπιονα ἢ οὐἱ οἶ 
ἀπ εἶν 8}: δηά, ἴῃ ὁγάδγ ἴο εἴδοι ([18, {Π6ν δα τ) 6] βϑὶν τωρμυῖεα ἴο 
᾿τὰ τυνῆαὶ {ΠῸΥ ἰῃδιηβεῖνοθ ννοσῈ σΟὨ Νηρ, 80 ἴἰᾶῖ ἴΠοΥ εἰ ρἢϊ, 
ππάογ ἴῃαὶ ρτείοχῖ, μιῖ πὲ ἴο ἀφαῖῃ, ((Ὁοραγε [μ|κὸ 923, 4 ἃ 4. 
Φοδῃ 19,12.) ΤῆυΒ, ἴΠοη, {Ππαῖὶγ ὑνμοΐα σουηϑεὶ τοηάοα 50] εἶγ ἴὸ 
τμῖ6, [αἴ ὉΠα6Γ μ᾽εἴδηςα οὗἉὨ σΟὨΒυ]ἰηρ; ἔογ {1|Ὲ ρα ῦ ο νυ γα, ἴῃς 
ΑὐἴΠοΥ οὗὨ 411 νυδ] γα, Ὀο(ἢ (θη ρογαὶ δηα δἴθγηδὶ, δου] 6 ρμαΐ ἴο 
ἀεδῖι. (Καυΐη. απὰ “4 π.) [1 8 μαίη {δαῖ, παὰ {ΠΥ δα) γαςεὰ 
ΟἸ γί διϊδηϊίυ, 9 γΓυβαΐοπχ τρ Ὦανε σἰοοά δηὰ ἤουτβηθα ἴο (1118 ἀδγ, 
δῃᾷ τ τννᾶϑ ΟὨΪΥ Ὀδοδιιβα ἴμεν γφεοίεά ἐΐ, ἰμαἴ {πεῖν οἰἵγ δηὰ σοι 
ο8η)6 ἴο εεδβιευςοι. (Ὁ 618.) Α8. ἰπεν, {πγουρὴ εν δηᾶ ᾿ιαϊγε, 
γτείοπαεὰ ἴο ἴδ ἀεβισυοίΐοη Ὁγ ἴῃ6 Εἰ οδη5, 50 {πὸ ὺ βυβεγαὰ {Π6 
ΨΘΥῪ ἕαϊο νυ ἰσ ἢ ΠΟΥ ργεϊθηἀδα ἴο δε ἀφβίγοιβ οὗ ἀνεγίπρ; δηά {}νι18 
ρΡογϑῃδα, ποῖ Ὀδοδυ86 πον τϑοοϊυεά (Ὠγϑῖ, Ὀυὲ Ὠεσαυϑε (ΠΟΥ τε)εοοὰ 
πίι. (Εὐϊῃγπ..) 85666 4160 Υ ἰΌγ. Τδ ϑαπῃαοάγίιη βθοῖιὶ ἴο πᾶνε 
δα νγ6}} ἄνγᾶσγθ, ΟΥὁἨ δί 1θαϑί βῃγεννα ἷἱν ϑασροοῖοα, [Πδΐ 26511}8 ννδ5 ἴῃ 6 
Μεββίδθ, ΤΉΘΥ οου]Ἱά ποῖ ὑυὰἱὶ Κηοιν [Παἴ ἴῃς Ῥχορὴἠείίεαὶ Ἡεοκς οἵ 
ΤὉϑ»δηΐθὶ ννοσὰ ἔμ] Π]}1]οὦ, δηὰὰ ἰῃαὶ ἴα τἰπη6 ἔοΥ {πα σονοϊαϊίοη οὗ {Π6 
ΝΝεβϑίδῃ ννυ88 αἱ ἰαπὰ, Νδγ, δίῃοε ἴδ  βᾶνν «0688 μευ ξογαλρ; πλϊ- 
ΤΟΪΘΒ 80 δίῃ ρμεπάοιιβ δη ἃ 80 ννογίἢν οἵ (πὸ Μεβοϊδἢ, δηα τῃδῖ αἵ 186 
ΘΓ τἰ16 60 ἴΠ6 τηδηἰεβίδιοη οὗ {16 Μοβϑοίδῃ νγαὰθ δηηουμοο, 
16 Υ τηυδῖ μάνα Ὀ6οη τονε ἢ ἃ δ([Οηρ' μεγϑυδλϑδίοη παῖ ἢ}153. νγὰ8 
16 Μεβοῖδθ. υϊ [Π6ὴ 11 τηᾶν δε πὰ, ἰβ 'ξ ποῖ ινοηςἰϑ αι! {παῖ τον 
δι ἰ ἤανα μυϊ Ὠηι ἴο ἀοαίῃ ὃ ὕγμαῖ, ἀοβίσου {πὸ ἀο Πσς ἀπά οχ- 
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γεοϊδιίοη οὗ ἴπε βαῖίΐοη ὃ Ταπίκπι τεϊ ἰἐφὶο ροίπὶἐ «μαάεγε πηαϊογίμη, 
Βυὶ (Ποῖγβ νναὰϑ ἃ σε φίοη ἐδε τποϑὲ ἱγγοϊσίομβ, οοτηρουηαοα αἰηχοβῖ: 
ὙΠΟ Ϊγ οὗ ἰγα τ τἰοηβ δηὰ Πυτηδη ἱηνεηι(Οη8, 8 βδοτί οὗ ἔ Κῆονν ποῖ 
τἱὴῇαλΐ (ιεεὶπαϊϊοη, ταῖπον (ἤδη τοϊρίοπ, Ἡ Ποῖ ἄγονα {ποῖ τηδά, δηά 
τοδς [Πθηὶ οἤοοδα γαῖθον ἴο ἀξδβίσου ἴΠ6 Μαεβϑδἢ ἢ ἰπ56}{, ἰδ (μα 
τοῖν δυρεγβί το ϑῃου ἃ Ὀ6 γα ϊοδίθοα. ΤΏΟΥ Ὀε]ανοα δ οἰ γ ἰῇ 85 
δδγί]γ Μοββϑῖ8}), βυγγουπάδ ννἱἢ ἴοι ροταὶ ροτὰρ δηὰ ἰογγεδίγαὶ 
δἴογγ. ΤΕΥ ἐχροοῖθὰ τῃΠαΐ διά αΐθαι ννουα Ὀ6 Γυγ ογεά, εβἴδ Ὁ} 1964, 
αηὲ ρ᾽ογ θα ; οαῃά {ἰπῖ Ὀγ Πὶπὶ [ἢ παίίοη τνοι]ὰ Ὀ6 ἀο]νογοα ἔγοπὶ 
Ποδί θη πυδ)οοείοη. Βυῖ νΏδη Ζ968115, ψν, ΌὈΥ Ὠΐδ τηΐγβοἶθϑ, βοθπηθα 
ἀπαοιιδίςα]γ ἴο 6 ἴπΠ6 Μαδϑί ἢ, τη 6 80 βοοὺῦ δπᾶὰ οοηϊειηρί να ἃ 
ἤρατο, ἀπά δὴ ἔδγ ἔγοτῃ ἀοἰνεγίηρ; [6 ρεορ]ς ἔγοιῃ ἴῃ γο Κα οὔϑοσνὶ- 
τι 66, επ]οϊηεα τΠ 6 πὶ ἴο μᾶγ (τ δυο ἴο (ἰξθϑαῦ; ᾿νῆθη ΠΟΥ βαὶν [πδὶ ἢ 
Ῥτεδοῃοα ἀοοίγίηθ5 σΟΠίΓΑΤΥ (0 ἴπο056 οὗ ἴἢε ΘΟΥθ68 δηὰ Ῥῃδγίβεαβ, 
Ἧγ85 Ονεγ[υτηΐηρ;  υἀδίδη), διν [παῖ ΠῸ ὨδιοὨ δ] (οἰ νοξαησα οουά δ6 
ἐχρεοϊοα ἔπη ἢΐπλ, ΠΟΥ ΔΩΥ͂ ἢορε οὗ γοἰδίηΐηρ {Ποὶν τνθᾶ ἢ δηά ἰη- 
ἤυπδησο, ““ Ρευνϊσϑἢ (8αγ 67) 96505, (ποι ἢ πα Ὀ6 ἴΠ6 Μεββίδι, γαϊῃοσ, 
(πάη {παῖ οὐ Βεϊρίοη 8ῃου]ά ρογίϑὶι ἢ" Αηά (πουρὴ ἰἰ 18 βδαϊά 1η 
Αοἰϑ8 83, 17. 18, 27. 1 (ον. ῷ, 8. [λικε 23, 44. τπαὶ τῃγουρῇ ἰρπο- 
ΤΆΠΟα ΠΟΥ ρει ρείγαίθα (Πἰ8 ἀεεα, γεῖ ἰξ τηιδῖ Ὀ6 [Δ ΚΘ ομ φγαπμ 
δαϊϊδ: ᾿ἴ τηᾶν δ (ΓῸΪΥ οδϊ ἃ ἴο ᾶνα Ὀθθη Ἰρῃόσγαπος οὗ [δὶ8 ρεσξοη. 
Ἐὺγ ΠΟῪ ποῖ ῃογ Κκῆσδνν ΠΟΥ Ὀο]ενεά (Παΐ 6 Μεββϑίδῃ ννὰ8 Οοὰ 88 
νν6}} 88 τζϑῃ, απά, ἱπεγοΐογα, (βου ρ] (ΠΟΥ βυθρεςοϊεὰ «6808 ἴο Ὀ6 (116 
ΜΜεβϑίδῃ, γεῖ {παν 1}{{|6 βυϑροοῖοὰ δἷηι ἴο Ὀ6 ΘΟοά. Τῆς ννῆοΐα ρα58- 

᾿ ΒΆΡΘ ΓΩΑΥ͂ Ὧ6 (Π8 ρΑΓΘΡὨγαϑεά. “Ἅ Τ]8 τ βθϑιηϑ8, ἰηάδεα, ὈΥ {16 
βίυροηάοι!β ταΐγϑο]ε8 νν ον ἢῈ ψνογκϑ, ἴο θ6 ἴΠ6 Μεβϑίαῃ. Ὑαί, 
ἴΠοη, ἄτα νὰ ἴο ἦο 2 [τ 866πὶ8 δίγοοίουβ, οἡ ἴῃς οὔθ ᾿ιδηὰ, 109 8] Ὺ 
ἴῃ9 Μεβδίδῇ, δπὰ γεῖ, οἡ {1:6 οἴπϑν, ἴἴ 18 ἀδηρθσουβ ἴο ἴοϊεγαῖα ἢΐπὶ; 
ἴῸΓ ἃ1}1} νν}}} Ὀ6]Ιανο ἴῃ Ὠΐπι, δπὰ οΟὔγ ΖΦ6ννῖϑῃ τε] ρίοη 9.1} οομὴς ἴο 
πουρῆϊ ; βεαϊτοη νν}}} θὲ Ἔἐχοι θὰ, δῃὰ ἰῃ6 ννῇο]α πδίΐοη ὃ6 ἐεδιτογοα 
ὃν ἴδε Ἀοπιδηβ. (Πἱρῃιοοῖ) ὙΤὨδ 886 νῖενν οὗ ἴπ6 διιῦ)θοὶ δα 
θδϑϑη ἰβακθη ὃν Μαικδηά, ννῆο οὔβοσγνεβ: “ [18 τῃουρῆς (ἀπά νυἱὶτῃ 
ὙΟΓΥ ΒοΟα ΓΘ850η) ἴἢδΐ τηϑην οὗἉ 16 οὨϊο πιθ οὗ [πε 7ενγ8 Βε] Ἰονϑ, 
ΟΥ ΤΕ ΠΘΙΏΘΉΥ βυβρεςίεά, εἷ ἰ6α5ῖ, [παῖ Ψ9εϑ035 νγὰβ ἴπῸ Μεσϑαῦ. Βυὲῖ 
᾿ν8 ρρθδσβησος δηὰ ρῥγοροβα ὶϑ ἵνεσα 560 σθῃΐγαῦυ ἴο ἴῃ6 πιίϑίαϊεο 5 οἵ 
πεῖν οὐ τηλκίηρ, δηΐ ἢ 8 ἔγθα γε ργε μι οηϑὶοι8 οὗἨ {{π|ὶ|Γ }ῖνθ8 δηὰ 
ΤΊΟΓΑΪ8 80 ἀεδγοραίοιυ ἴο ἴΠ6 δυϊμογὶΥ (ον δα τυ (6 Ρθορίε, 
(παὶ [ΠῸῪΥ̓ νυ ΓΘ "Δαν ἴο δδουί δα Ἔνθγν {ἢ 1ηὉ ἴ0 ἢ 086 ἴπνο ὑΓ ηο μ]69, 
δηα ννου]α σουοἷ ταῖθοσ πάνθ πὸ δ]εβαὴ αἵ α]}, (δὴ δωοὰ απ 0Π6 α 
“7εευς. 

. 48. ἀροῦσιν ἡμών καὶ τὸν τόπον. ΒΥ τόπος, ΤΊΆΠΥ 
σοϊητηρθηΐδίοσβ ὑπαοιβίδηα Π6 ἐσηιρίο, ΜὨΪΟἢ 15. 90 
σα] θα ᾿η Αςοςῖίϑ, 6, 18. 2 Μδος. 9, 19. : δηὰ Κυϊηοοὶ 
{Π1ηΚ8 {Π|8 Ἰηςογργθίδιοη πρὶ 6 δατγη θά, 1 1 
σου]ά δθ6 ρῥγονβα (ῃδύ {18 Δββθι ὈΪΥῪ νγὰ8 ἢ 6] ἃ ἴῃ (ἢ 6 
ἰθιρ]6, δηἋ ηοΐ, 848 1ἰ οἴΐδθη νὰβ, ἴῃ [6 ρδίδοθ οὐ (π6 
Ηισὰ Ῥγιθϑί. (886 Μίαι. 27, 5.) Βαυΐϊ (ας ψου]ὲ 
ΤΑΙΠΟΙ ΤΟ ΪΓῈ τουτὸν τόν, (ΟΥΓ τονδὲ τὸν) τόπον, ἢ 

, 



442 8Τ, ΘΟΕΙ͂Ν, (ἬἭΑΡ. ΧΙ, ' 

βδουΐα ἐποτοίοτε Ῥγοίργ, ἢ οἴἤοτα, (0 τη ἀοτοίαι 
ἐπ οἱέν οὗ ̓ ὐμεκα μειὰ δο ἴπΠ6 Ηοῦτ. ἘΞ, ἴῃ ὅδη. 
18, 426. ΜΠ δηὰ Κυΐποοὶ ἰακα ἐδ ἴο τηϑϑῃ {{16 
ΤοφΊ9 ; 88. ὈὩΡῬΏ, ἴὰ Ηοϑβ. 1, 10. δηὰ τόπος, ἰῃ 1 ὅδ... 
1,8. ψιβοτε δοβορῆυθ (Απί. 6, 6.) τοπάευβ 11 γῆν. 
Απά 30 Χϑη. Απ, 4,4, 28. Ομο τπϊηρ 18 οογίδίη, {παῖ 
αἴρειν, ᾿ΚΘ 16 ΗδφΌτ. δϑ 5, ἴῃ 2. βαπι. ὅ, 21. ἰβ8 υ56ἀ οὗ 
ἴ6 ἀεφοένιμοξίθη οὗἉ ἃ ΟἸ(Υ, οὐ σουθίγυ, (45. 'ἴπ 2Ε}. . 
Η. 9,Ὁ.) οὗ τ1Π8 ρεῖβοηβ ΠΟ δΓΘ 5141}, ΟΥ̓ δ γί βῇ, (88' 
ἴῃ ἴλικο 4283, 18. δη4 92}60μη 18, 15, δηά 81.) ΟΓΥ Ἃζγὲ ἰοὰ 
ΔΎΔΥ σδρίϊνοα ; 88 'η ΕΖ. 80, 17 δηά 18. 

40, δ0. ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. ϑοπιδ Βανδ' 
ἰηΐονγγοά ΠΠῸπὶ (Π5 ράββασο, (δι η 6 Ῥοηης4) οΟἸο Θ᾽ 
Ψ 48 δηηυδὶ, δη {Π85 Ηδηδη ἀηά (ἰδἰαρί)5 ΠἸ]εἀ (8 
οῆοο ὅν Ζωγπα. Βαΐ [8 Ορί πο 15 πηϑιιρρογεα ὃν 
Ριοοῖ : ὩΔΥΎ, (ἰαἰαρίνδϑ ἀἰβοδαγρβὰ {π6 οἵδσθ ἔογ ἴθῃ 
ὙΘΆΓΒ ἱοροίῃογ. (ὅεα ἴῃ ποῖα οἡ 1μ|Κο, 8. 2.) 'ΓΠογο- 
ἔογθ, ἴο ἀνοϊα διιθίρσα γ, τοῦ - ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, 5ἰχου εἶ 
ῦὍ86 τρῃήρτιρή, αὐ ἐλαὲ ἐξηι; 86 τ1ῃ68 Ηφρῦν. ΠΣ), 868 
(ῆ6 ποίϑ οἡ ἔμικα 4, 19. (Κυϊηοοὶ.) Απηά 80 ἰΐ 158 
τοῃἀοτοΩ ὃγ )οήάτιρδ. 
..49, ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν. ΤΠ8 δῇήάγθβϑ Ἀρρθάγβ 

τοί νΘΕΥ͂ Ν6]}} ἴἰο φοσγϑβροβὰ ο {πὰ ργεσεάϊηρ Ψψογαβ : 
δηὰ τἢ}]}5 ἢ48 πϑοοδβϑάυν 16 ἀ το τηυςσὶν ᾿ἰσθηβ6 οὗ ἸηοΓ- 
Βγοίφίίοη. [{ 56β8π|5 ἴο ὑ6 {ἰ|Ἰὸ ορ!ηϊοη οὗ {Π6 τηοϑὲ 
7υἀ!ςίοιιΒ σοπιμιρηξαίογα, {μὰ} [ῃ8 νδηρο]δι ἰγὰΒ 
θδβϑη ἴοο ὑγίϑ 1η- βαιγαῦηρ (ἢ6 ἀ6} ἰθαγαςοη8 οὗ τπδ 
οσουποῖ. Τῆι, ΒΡ. Ῥοάγοα {Π10Κ8 (Πδῖ βοπλα οὔ Π6 πὶ 
ἢδὰ Ὀδθη Ὁγοροβίηρ' ΟΥ̓ ἰο ρμμέ α δίορ ἴο (Ἰγιβι 8 
ἀοςίτίμα8, ρογθαρ8 ὃν ῥογδειὠάϊπα αν ἴο μεθδοῖβ Δῃγ 
ΤΟΥ ̓  88 (ΠΘΥ (ά εἰ Αροβυοθβ. (Αςἰβ 4, 8.) Οδπρ- 
Ὀ6]} 5 οἵ οριπίοη {Πλ{ βοπια οὗ 1ῃθι νοῦ βϑῃβί 8 
ἐμαὶ 5680» ἢ84 σίνεῃ {6 πι. 9 μι) οΕ ᾿δΡᾺ Ὠδη]ο, Ὀγ 
ΔΏΥ ΤΠ μ6 Ποῦ ἀϊὰ οὐ ἰϑυρἶνι, Ὧν (ΚΙ ΠΩ διγαῦ 
ἢ15 ᾿Π ; δηὰ ιΠδΐ, ἰπ {πρὶν 6} 6 ἈΠ] 088 οὐ ἐξα δ8ι1}}» 
Ἶεςΐ, ϑοιπθι ίηρ, 84 θ6θῃ δήνβῃοοί, ΨΒιοὴ πγδά8 1Π8 
Ηἰρὶ Ῥγίθδιὶ ἔδαν (ἢθγ οι] ποῖ δηίοῦ νυ βριγς δῷ 
τορο υἱθη ἱπίο [ἢ6 Ὀιυιδιηρ88. Ηβ, {πδγαϑίογε, 866 πὶδ 
μοῖρ ἰο οοποϑάθ (ο ἐποβϑα Ψψμο δρρθϑαγδα τὸ βανε βεξῃν 
Ρ 68, [μδι, τπουρὰ {μεῖς ριζηρ 0688’ 0 ἀθϑ}} οου 
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ποί μ6 νἱηα!οείοα δγ βίαοί ἰδὺν ΟΣ }ι18{166, ἐξ ταῖσι Β6 
νἱηἀϊοαίθά ἔγοπι θφρθάϊεπον, δια γδαδοηδ ΟΓ δέαέεο, οτΥ 
ταῖδογ ἔτοτι (ἢ6 σγϑαὶ ἰὰνν οὐὗὁἨ πβοθβϑιίυ, [ῇ8 ἀδηρογ 
θεΐηρ το [685 (ἢᾷη (6 ἀοεδμοοη οὗ {Π6}Ὶ σουπίτγυ, 
δἃΏΔ 80 ἱπηπη!βοηΐ, {μὲ ονθη ἴἢο γον οὗ 8δῃὴ ἱπηο- 
οοηΐξ τπηδῃ, δατηϊεῃρ 6818 ἴο 6 ᾿Ἰηηθορδηΐ, ψγ85 ποῖ ἴο 
θὲ οοπβιαογρα 88 8ὴ 6ν1]}, δι 88 ἃ Ββογ σα Ἔνθ ΨὩΥ 
ῬΓΟΡΟΓ ἴον {Π6 βδίδιίγ, οὔ (6 πδίΐρη. Μααν νὰ μοί 
ΓΟΔΒΟΠΒΌΪΥ οοπ]εοίαγα, {π8ὲ 5.0} ἃ τηᾶπηον Οὗ ἄγριι- 
Ἰὴρ τηῦϑέ ἤᾶνα ἀγίβθη ἔτοπι οὔ] 0η}8 ηϑάς Ὁγ Νίςο- 
ἀθιηυβ, νῇο, 48 ννὲῈ ἰϑφδιῊ ἔγοπῃ οἢ. 7, 860, το. νν88 ποῖ 
δἰἴγαϊα ἰο οὔ)εςοί ἕο ἐἤδιη εἶν Πρ δ εν οὐ ὑλδὶγ ργοοθθέ- 
ἀηρθ, ΟΥ ὈΥ͂ ΨΦΌ0860} οὗἉ Ανγᾶαιδί θα, ψμὸ νὰ5 4]89 ομβὸ 
οἵ {ῆδη, δά Ἴοποογηΐηρ Ψψῇοπι Ψ6 ἤἢδνα (ἰδ 
Ὠομουγδῦ]6 ἰοδιοην, 1... 29, ὅ0, δ1. ἐπι Πα. ἀἸά ποΐ 
σοηςιιν ἰη {Π6ὲγ γοϑο 0} 8. 

Κυϊηοοὶ οὔδβογνοθ, (πὶ ἃἀ5 {ῆοῖθὸ ψοῖα βδνογα) 
δος τῇς δαηῃαοάτγίη, ψῃο᾽ ἰλνουγοα {ἢ σαιιβ8 οὗ 
“6808, (866 ΨΦοδη 8, 1. 7, δ0. 11, 45. 12, 442.) ἰἢδδβ6 
φίοδάθα ἴῃ ἢὶ8 ὈΘΠΔ] ἢ [Π61ῚΓ ΠΟΙ θαραθ8, ψῆο 
66 ρυζίηρ πη ἴο ἀραίῃ, δηὰ γοργθβθηϊθα πα ἢ6 
ψ 88 ἴ6 γί οϑῖ ἔτοτ οπσουγαρίηρ δοαϊέΐο. Ἐλοβοηιη. 
ἴοο, 18 οὗ οριηϊοη (παῖ νϑγοι 8 Τη ΘΆΒΌΓΟΒ ΧΟΓΘ ᾿ΓΟ» 
ρΡοβϑᾶ ψδῖσοῇ [Π6 Εναηρο 131 ῃ49 οὐ 6α ἰο τεοογά, δὴ 
ἰῃδῇ 1 5 ἀραϊηϑὲ {Π686 ἰῃαί (ἢ6 ψογαβ οὗ (δίαρῇῃδϑ 
Ἄγοσο ἰονο θα, ὋΓΠ18 πιθίῃοά, ἢονενοσ, 18 ἴοο Ὦγρον 
τμοιῖσα] ; ποι ΓΘ Γ 15 1 ααϊΐθ Πθοθββαυ. Μᾶν νὰ ῃοΐ 
σοῃϑίον (Π6 ἔτυο δοπέϊπιοηές, ΜὨϊοἢ τἢ6 Εὐνδηρ 6] 181 
[48 τοοογάθά, 88 ργοσθϑαϊηρ ἔτγομι ἔιυο ἀ 7 θηξ ραγ- 
ἐϊοο: ἴΠ6 ἢτϑι οὐ {Πθτὴ ἔσομῃ {π6  ανοιῦον οἵ 96808 : 
{Π|6 βεσοηά ἔτγοπι ἢ5 θπθηιῖθδ. ΤΏ [ὈΓΠΊΘΓ δοκηον- 
Ἰεάρα [18 τηΐίγδοίθβ, ἃγθ δ 8 1088 ΜΝ ἢδῇ ΤηΘΑϑ0Γ65 οαΉ, 
οὐ ομρἠέ ἰο θ6 Κη δρδίηβί ἢϊπὶ ; δηὰ {86 ἰδίίθυ 
8661 ΙΏΟΓΘ ἱΠο] η64 το ἀ6 θογαία [Πδη ἴἰο δοῖ. Αρδϊηβὲ 
{ἢ6 ἔογιημθοσ ορϊηΐοῃ, (ἢ6 ψογάβ οὐ (ὑδίδρί 8 8ἃΓθ 
οϑραοιαἰέν αϊτοοίοα : {προμρἷ Ὁ ΤἸΏΔΥ ΠσΟΏΨΘΥ 8130 ἃ 
δἰ σὲ σθῆϑυγθ θη (Π6 ἰδξίοτ ἴον {μ6ῖγ ἱπάθοϊβίοη, δηὰ 
ψυδηΐ ΟΥἹἽ ρΡο 104] αϑδέμέϊα. ΤΏΘΥ 56θπὶ ἴο ἤδνθ ρ6γ- 

᾿σαινεά ον ΘΧΡΘαΙΘηΣ 1 ψγὰ5 (ἢδὲ .[65118 ΤΡΔΟ θ6 
Σοιθονϑα οἱἱ οὗ [ἢ6 ΨΥ. : γαῖ Βογι}]65 δὶ (ἢ9 πιδαης, 
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ΤΙ ρἤΓΔ86 οὐδὲν εἰδέναι, [,48 {Π6 δἷΓ οἷα ργονεσὺ, πη 
8Ιρη1Π 65, “γοι ἅτ ἴοο 5ἢ δηὰ γανν,᾿ Ὠδιη ον, ἴῃ (ἢ 6 
Κιπά οὗ Κπον]δάρσο τΠδη ἰπ αιμθδβίίοῃ, δέαέθ ΟΥ̓ .5 

ὅ0. οὐδὲ διαλογίβεσθε ὅτι συμφέρει ἡμῖν ἵνα εἷς ἄνθρω- 
πος ἀποθάνη ὑπὲρ τοῦ λαου, ψ6Ὲ ἀο ποί σοπδὶ ον ἐλαί ἠδ 
δαζεῖν ὁ ἐδδ ιυλοῖο ρεορίδ ὶς ἐο δὲ ργείοεγτοι ἔο ἐδαέ οὗ 
οπ6 πιαῇ. Α τιᾶχίῃ οἵ βίδίβ ροόΐϊου, ὈὉΥῪ ψηϊοῖ 6ωρε- 
αἰδηον 18 ΔΙοῃα δἰἰθηάθα ἴο, ἴο {ΠπῸ αἰβγοραι οἵ γϑθοε!- 
(46. δενθγαὶ βι Π}}}]8Γ 86 ηἸπΠ|6η8 ἃ΄Ὲ δἀιισο Ὀγ 
Οτοίυ5, Ἦ᾽ οἰβίθιη, ϑοποοίίροη, δηά ΒυϊΚ]ον. ὍΤῆι8 
ΧΊΡΒΙ]Π), Ρ. 198. πολὺ γὰρ που καὶ κρεῖττον καὶ δικαιότε- 
ρὸν ἐστιν, ἕνα ὑπὲρ πάντων, ἢ πολλοὺς ὑπὲρ ἑνὸς ἀπο- 
λέσθαι. ΤαοΙ. Ἡ. 9, 47. ϑυσίοη. Οἰἢ. 9. 2708. Β. 6, 
ῷ, 1. ΡΙαίς, ΑἸςοΙΡ. Ρ. 202. Β. Βογθβοθιἢ γὰρ βεςῖ. 
91. [0]. 89, ὦ. Μεῖϊιβ εβϑί, υὐ ἰὴ ραογίοιϊο ἀυδῖο 
ΔΏΪΠπηἃ τ1ηἃ ροΓρδΐί, φιιη ΟΠ 68 1 ἀρογῖο. [0. βθοῖ. 
θ4. ἴο]. 02, 8. Με] 68ἴ, πηι Ὠοπηηδίη ἰηξογῆσοσο, 
4υδηὴ ἱπίαρτγαιῃ βοοϊοίαζαοπι πηιϊοΐαγο, (οτη. ΝΟρ. 
Μιἰᾶδα. ο. 8. Ηδο ρορυ 8 Γαβρι οἴ θἢ8, πη8] 10 δι! πὴ 
ἸΠΠΟΧΙμ ΠῚ Ρῥ᾽6Οι, ἡ ἀπῇ 86 ΠΠ 8 6556 ἴῃ {ΠΠΊΟΓ6. 
Θιη11}. Π)δοΪδηλ. Νο. 958. Αἴᾳυς ερο, οἰΐδιη 51 ρίυ- 
ΓΙ ΠῚ πὶ 6586 Οἰν! 1 Π} ἴῃ ἢδο εἰνιϊαία Βρεοίαγθιῃ, θ6π6 
ἰδιηθη Γοάϊπηϊ σαρὶῖα 1118 ΟἷνῚ8 ρᾷΟΘΠΊ ΡυΓἈΓΘΠΊ. 
σι γρ. παπη ὑγοὸ σις (15 ἀδθιαγ σαρυΐ. 

51. τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν ---- ἔθνους. ΑἸπλοβὲ 
411 (Πῃ6 δηοσίϊθηΐ, πὰ ᾿ὭΔηΥ πγοίζθγῃ σοιπιηθηίδίοτῦϑβ, 
τηδι ἰδίῃ {Π|1 [ἢ [686 νου 8 (ὐδαρία5, ᾿πΠουρἢ ἃ ΝΟΓΥ 
ρὰἋ τη8η, γαῖ ἴῃ νΙγίι6 οὗ Π!5 δαδοογίοίδὶ οἵ οο Ἷ (υ- 

κα ΤΏ (δ ρὈΕ}} οὔδογνοβ, ἰἰπαῖ ἢ{ 5 ἡ ν ἢ {να ἱσπογδῆοο οὔ (δ6 
δυῦ εοῖ αὐουῖ Ποἢ {ΠΟΥ νγοῦα οἰ θοναιίηρ, (π6 ἀοοίγὶ πα αῃὰ πὶὶ- 
ΓΔΟΪο8 οὗ ον [ογά, ΠΟΥ νυ} [Π6 ἰρῃοότγαησε οὗ ἴπ6 [ανν ἔον {Π6 μὰ- 
Ὠἰβῃη)επὶ οὗ οβδηαεγα οὗ 4}} «δου δι! οη8, {παῖ (αίαρῆδδ Πόϊα ὕ}»» 
θγαϊάβ ἤδη, Ὀυϊ ἢ (Π 6 νναηΐ οὗ ροἐῥἐϊοιὶ ωοἱδάοι. ΠΟΥ ννοῖὰ ἱπ 
ΡΟΓΡΙ εχ ν ; [πο νῪ Κηενν ποὶ ννῆδὶ ἴο γοϑοῖνε ᾧροῇ, ΟΥ νυ δῖ μιοαθ Γὰ 
ἴο δαορῖ, 1 ἃ σᾶϑ86 νοι, 4ἃ8 ἢ6 μὑτγεϊεμμ θα, ννα8 ἐχίτεηλεὶν οἸΘΆΓ. 
ἘϊΠγηυ5 ἰαἶκο8 (Π6 ρἢγαβα 85 δἰ] ρτῖσα], ἀη ἃ βυρμ]ο5 Οὐδὲν σύμ- 
φερον, οὐδὲν χρήσιμον, οὕτω ῥαθύμως διακείμενοι. ΠοΓα ἰδ, Βονν- 
ὄνοσ, η0 ρταπιηιαίὶςαἰ ε}}} 0815, τοι, [Π6 Ἔχοοιθηῖ ἰῃίογργεῖογ ἢ 88 
Ἔχργεββοὰ [πὸ ἔογος οὗ (δίαρμῇἢδ8᾽8 γεῦυ κα ν {1} 18 ἀδυδ] ἔ6] 1 γ. 
ἡ 80 ΠΟ ἀθ Ογεαὶ. μγίης, ῥ. 723, Ἐ. ὁ πρὸς ἀλήθειαν ἱερεὺς 

εὐθύς ἐστι προφήτης, οὗ γένει μᾶλλον ἣ ἀρετῇ παρεληλνθὼς ἐπὶ τὴν 
τοῦ ὄντος θεραπείαν. Βιιῖ, 88 “ Ἰ(ἰΔη Οὔθογνόβ, {Π6 16 19 ΠΟ Οσσββίοη 

. 
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ΚΠΟΝΙΠΡῚΥ δηὰ πἀπὶπίθη! ομΆ ΠΥ ἰπ4664) ρτορβεβίθα 
ἐπαῦ .680.8 5Βῃου]α αἷ6 ἴον {Π6 ΨΦον δ ρϑορῖὶο, ὅτε. δπὰ 
βου !α ἴππ15 σο] θοαὶ {Π6 ἔτι Ὑγοσβρροῖβ οὗ Οοά 
ὄνου ῆθγο. Νογ (45 οὔβογνθβ Κυϊΐπορί) 18 {Π|5 6χ- 
Ρἰδηδίϊοη ἴο Ὀ6 γο]θοϊθα οἡ δοσουῃΐ οὗ {πΠ6 ᾿πργοθᾶ- 
ΠῚ τᾶ οὐ ψοιυ]ά πιᾶκα ἃ γνοίη ἴο 380 μδὰ 
ἃ ἴὩδη 88 ΟΡ 88, 5ησθ᾽ πού [5 ρογδοη, Ὀτ0 18 
οἤῆοε, νουϊὰ 06 τοραγάθά, δηὰ νν πθϑά οἠἱγ τοί ἴο Ὁ 
{πΠ6 486 οἵ Βαϊδαπη. ὅδ. αἷϑο ὅβθη. 292, 25. ““Ὑἴρι 
(σοπίϊημα8 Κυΐηοε}}) {Π6 ἀθονβ Ὄχρδηδίίοη 15 Π140]}6 
[0 ΠΙΔΏΥ ΟὈ]ΘΟΙΊΟΠ5 ΠΟ ἤδνα 66 5 ΓΟΠΡῚΥ υὑτροᾶ 
ὈΥ ὩΏΔΩΥ τηοάθτη οοιηϊηδηίδίοτβ. ΟἿ6 (0658 ποῖ 866 
(ϑᾶγ {π6 7} τυὴψ 115. ροΟ] ΠΟ σοιη86] τηϊρῃςξ ηοὲ Πᾶνα 
οσουγγοα ἰο {π6 τα οὐ (ἰδἰαρα8 ἴῃ {6 παΐμναΐ 
ΨΥ, ΔΠα ναὶ 15 δα ἀδὰ γϑβρθοίϊηρ (ἢ6 ργοραρϑίίοη 
οὔ τ1ῃ6 (σοβρεὶ διγηοηρ ογϑῖίση ἩὨΔΙΊΟΠ5, 8668, 88 ἰΐ 
ψογθ, ᾿ηςτοάμσοα ἔτοπὶ δὴ δνθπέ ψῃοῃ Παρροποὰ 
Ἰοηρ δέῖοσ. Ναοιίμοῦ ἰ5 11 σγθά!ῦ]6 (δὶ σα ἐπ πγοά!- 
αἰοΐν οχοι δὰ 14688 ἴῃ {{Π|π6 τη οὗἁὨΎ (Ἀ158 ππδη, ψιπουΐ 
ἢ19 Κπηον]οάρα δηά δραϊηϑὶ [15 ψ}}}. ϑδοῖμθ, {ἢ διθ- 
ἔογθ, ἀθὴν (ῃ6 νογὰβ ἰο Ὀ6 ἃ ΡΙΌΡΏΘΟΥ δἰ 8]], δηὰ 
ταραγὰ (ἤθη 85 ἃ πιϑῦα ἱπίεγροϊδίου ᾿πἰγοάισοα ΠΌΤΩ 
[Π6 τηλγρίη." Καυϊποο ορ᾽πίοη οὗ τῆ6 ραββᾶρα 18 
{π4ὶ τΠ6 Ενδηρο δέ, διαϊηρ ἢ οὐ Ἰιαρπρηΐ, 
Ἀν ΙΒη6α (ο Γ608}} ἰο τἴΠ6 ἸῃθΙΏΟΓΥ οὗ ἢ]8 τοδάθιβ δη ἰπ|- 
Ρογίδηϊ 53ι0]6ςΐ, ἡδιηοῖὶν, {πδ΄ (Π6 ἀδαίῃ οἵ (ἢγιβί ννὰβ 
εἰποδοίοιιβ ἴοτ (ῃ6 ργοουγοιηθηῖ οὗ ᾿υτηδη 58 ναί! οη. 
Ηξηος (οοπίίμθ8 Κυϊηοοῖ) ἢ6. ἢ8Δ8 αἀοοοηπιπιοάαέεοα 
16 σοιη86] οὗἉ (ἰΔ΄Αρἢη45 ἴο 1118 ΟὟ ἢ ΡΌΓΡΟΒΟ δηά (δι 
οὗ αΟοά. Βγ τὰ ψογὰβ τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν' 
ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου προεφήτευσεν, 
ΜΠ ἢ ἀγα ηοῖ ἴο Ὀ6 ρτ688664, ὈεΙηρ 866 ροριίαγίἐθν, 

ἴο ἴηΐδυ ἔγοπι (5 υΪδοα (παῖ {{|6 ρὶ ἔξ ΟΥ̓́ΡΓΟΡΠ δον ννδβ ἔογυλθσ)γ» 8ηά 
Εβρβοίβ!ν αὐ ἐλαί ἐΐπν6, ςοη͵οϊηθα νι τἴῃ6 οβῆος οὐὗἩ Ηἰβ Ρεΐεδῖ. 
“ἘῸΓ (5 γ8 πὲ) Ἐῃουρἢ ἰζ 5, σογίδί π [παῖ Οὐα ἴΟΙΤΩΘΓΙΥ πιδᾶδ 156 οὗ 
ΗἸσὴ Ῥυεβίβ, ἃ8 Ἰῃεγργεΐογβ οὐ [18 ν"}}}, (Πγου ἢ ννοδα πηοάϊαμι ἢς 
δογχθίϊ 65 ρϑνθ δῆδννεσθ ἴο ἴῃς ρεομὶα; γεῖ (δι (ἢθγ γε ῦα αἰτσανε 
εηάοννεὰ νυ} ἴπα μετ οὗὨἨ ἁ ργόρῆεου, αηὰ ἴπς ἔδουγ οὗ. ξογείεὶϊηρ; 
ἔυαΐιγα δνθηΐβ, δρά τῆδῖ αἱ τῃδί {ἰπγὸ Οαίαμῇῃαϑ νν88 ροβϑθϑϑεὰ οὔ (818 
εἰ, τδηηοῖ θ6 Ὀγουρῇϊ [0 ΔΩΥ σογίδί ἢ ργοοῦ, 

ΝΟΙ,. 11. 
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ἢ6 ἱπτοηἀοὰ (ὁ δχργθόβ [δὲ {Π||89 βρϑάςϊ οὗ (ἰαἰδρῆδό 
15 ϑϑγῳ τοιηαγκαθα: 4. ἃ. ““ (Δία ρῆδβ, αϑ ἱέ τοογϑ, 
υὐϊογοά 4 ργοήϊοϊςοη ([Π (Π6 Ἰηδῆηδγ οὗ [86 δῃοίθης 
Ἡϊρῇ Ῥυίββίβ, ψῆο ργϑαϊοιβα ἤιίυγο ὄνθηΐβ), Γπουρἢ 
ἢ6 υἱἱογοά 1{ ποῖ 80 πηυςἢ οὗὨ Π15 ον ἢ πη Πα 848 δ πιαῷ 
δοθπι ἴο ἰϊᾶνθ ργθαϊοιοα (πδι ψἰοἰ) νγν88 (0 ΠάΡΡΘῇ ; 80 
{παι Π6 ταῖρι ἀρρθαᾶῦ ἴἰο ἢᾶνα βροίβθη ἴγοιῃ ἀϊνίηθ 
᾿πϑρί ται οη." ΜΔ ειῸ8 8 ηγιηρ ἴο δε, οἵ (ο ἄρ, 8Γθ 
δοιηδίίη68 ἰο ὃ6 υπη΄ριβίοοα φαινομένως γεραέαέξϊυο. 
δ'αθ 6488, ΡΠ]. ὅδογ. Ρ. 980. δι. δῃηὰ {Π6 ποίς οὗ 
Μαῖῃ. 20, 12. Τί ἃ βίορ τηϑὲ Ὀ6 ραΐ Δί 6 Γ προε- 
φήτευσεν, πὰ ὅτι τηυϑύ Β6 γοηογρα ρυν. (Καϊη.) ὙΠ ἰ8 
ΔΡρΘαΓβ ἰο πᾶν ὈΘΘ ὙΘΓΥῪ ΠΘΑΡΪΥ (ἢ ορὶπίοη οὗ Βρ. 
Ῥρᾶγοθ, ψίιο γθηάθγβ, ““ἢ6 ἀδοϊαγοα, 1. 6. ρᾶνα ἢι5 
ορίπίου, {πᾶΐ «68. δῃοι!ὰ αἰθ," ὅζο. δῃᾷ χεπηαγκα 
{μαι (αἰ ρ]188 τηϑϑῃΐ ΟΠἿΪΥ ἴο φσίυε οομηδεί ἐο ἐἠξε “ειῖῦε 
(88 ἰ8 884 ἴῃ 18, 14), (δαί 1 νγᾶ8 ἜἘχρϑά!θηίϊ, ὅτ. ; Ρυ 
ἐδαὶ ψἢδι Πα 8614 Ὀαίηρ ἴο άρρθῃ ὈΥ {πὸ ἄφογδδ οὗ 
Οοά, {μογα νγ88 ϑοιβθι ηρ ργορμθεῖσαὶ ἴῃ [8 Βρϑϑςῇ, 
(ποιρῇ ἢ νψὰ8. ἰσρηογϑηΐ οὗ ἰῖ. [πὶ (δίβ νίανν, ἴοο, 
ΜΑνκΚΙαὰ οὔϑογνοβ {παι 6 π||6 τηουσς ννθδὲ 8 
Ἰροτγίθηϊ (τυτῃ ἢ6 85 υἱἱογίηρ, ψ ἤθη ἢ 9814, ἐλαέ 
ρπε δἠομία ἀΐε ζοτ' ἐλε ρεορίε. Βαϊ (18 Ἰηξογργθίδιο 
566 π|9 [00 81:10{1}6 δηἀ γι ιῆςϊα], δηἀ Ῥᾷγοδ πῃ ἰἢς. 
86η86.0 ΤῈ ΨΜΟΓΙΓΑ προεφήτευσεν, τηιδί,  {πίηκ, αἕ 
ἰοαρέ ἸΓΑΡΪΥ ἰδ6 ϑρθαίκίηρ αἰϊυϊηο ἐπϑέϊποίμ, ἢ θο ἑία 
αὐ ἰροπίθ. Ϊ τηυδῖ ἀσοαα6 ἴο [Π6 ορίῃΐοη οὗ Εοθθηιῃ, 
8}4 ΤΙ πλ84η, ννο γρηάογ, “ ΤῊΒ 6 Βρᾶκα ὈῪ ἀνθ 
πηρυΐ86, ϑ'ποθ 688 88 δρουΐ ἰο αἱ6 ἐι {Π8| ὨΔΊΊΟΙ ; 
δηά ποῖ ἴον {π4| ἡδίίοῃ ΟὨΪΥ, θυ [ὉΓ 41} {Π6 οἴδογ 
Ἀβεοην οὗ (6 φάγί, δο (Ππῶΐ ἢ τπηϊρἣϊ ρσαΐῃοσ ἰορσειῇογ 
16 ψουβρροΓβ οὗ (σοά." ὅδο Εοβρῃῃ. οὔβογνας (ἰδὲ 
προφητέυειν ὮΕΓΘ 8]61}1ΗΕ65 ἴο 5Βροᾶκ μπάθν αἰυΐπε ἀϊΐγοο- 
ἐϊοτὶ ΔΎ {πιηρ ψ ὨΙΟΝ ΘΧΡΓ65868 βοιηθτϊηρ 6156, δηὰ 
ΤΩΔΥ 06 ΕΧρἰαϊηθά ἴῃ Δηοῖ θοῦ ψαγ. “ΕῸΣ (888 Π6) 
Οἰδϊαρίνας φᾶνε ἃ ροζέϊο οομπϑοί, Ὀὰϊ, Ὀγ τῃ6 αἰγοοιϊίου 
οἵ αοά, ἢδ ι8εὰ ψογὰβ ψἤ]οΐ 4180 ΟΧργοβ8 8 προ 
ἱτηροτιίδπὶ ΟΠ γίβιιαη τα. Προφητέυειν ἄοεβ ποὶ 
ΔΙ ΆΥΒ ΒΡ Υ ἴο “ ργεαϊςΐ διΐαγθ ανθηί8," Βα ΐ ἰο 5ρθακ 
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Ἔν ἀϊνίηθ ᾿ρη 86 δηα αἰγθοίίοη ; 88 ἴῇ [Κ6Ὶ, 67 
δηδ 76. (οβθηη.)}} Ηἰ5 σουηβ6ὶ ὅτι συμφέρει ΔΡ- 
Ῥθ8Γ8 ποῖ ἴα ἤανα Ὀ6Οη. βυρροβίθα ὈΥ ἀϊνίηθ 1Πβ8{|πο0ΐ, 
δίποα 16 ψογάβ σοηΐαϊῃ ἃ. ρΌΠΟΓΔΙ δηα σοιηπηοῇῆ 
δηοπηα; δα ννὰ πιιιδί 1 {ῃ18 τοσοορηϊΖο αϊνίης ἰπὸ 
τογροϑίοη, πάππον, τπᾶῖ ἢ6 ρᾶνθ σουπη486] [0 {6 
δΑΠδούτη ἴον ἀρ οδογιῆςσα οὐ .689808, δηἀ ψῇῆϊία 
ἀοίηρ, {Π18 ὉΠΚΠΟΨΝΙΠΡΙΥ {πγτποσρὰ Οοὐἶ ἄδοιθο. 
Ἄγ δῖ Οὐἴαρθαθ ἈρΡΡΠΕὰ τὸ {Π6 ρυϊζηρ «6808 [ὁ 
ἀρδίῇῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ (18 {π6. Εν ρο δὲ ἰγϑηϑίθιβ (0 
1η6. ἀθαι οὗ (ἢ γῖϑθ πη ἀΘΓρΌΠ 6 (ῸΓ 8η4 ἴῃ {Πα ρ]6 66 
οὔ {Π 6 Ῥθορὶβ, δηὰ ποῖ οἠἱΪυ ἴογ (6 Ἔν, θυΐ ον (Π8 
ΨΏΟ]6 ννογὶα ; ποῖ ἰῸγ {Π6 ρῥγοσυγοπιεηΐ οὗὁὨ ἰοιηρογαί 
ῬΓθβογνδίίοη δπα ννο] γα ον, Ὀὰϊ οὗἁ (μδὶ βρίγιίυδὶ 
δῃ ἃ οἴογῃδὶι βαἰναίοη, οὐἩ ψῃ]οἢ 41} (Π6 ψνΟΓΒΠΙΡΡΘΓΒ 
οὐ Οοὐ ἀϊδβρογβοά ονοῦ (Π6 ψῇοϊθ 8που]α ρδτγίβκϑ. 
(Τιείπιδη.) ΟΥ̓ εἴ ρῇγαβθ συνάγειν εἷς ἕν, ἐο πεηΐέα 
ἐοροίλον, ΜΥ εἰϑιϑίη ἃηά Κυρκθ αν δβαἀιισβά πηδην 
ΒΧΆΤΩΡΙ ΘΒ; 8ἃ8 δἰβο οἵ ἴη6 1,δἰΐπ οοηυθηὶνθ απά οὐη- 
δτέραγε ἴπ παπι. [ΙῸ (ἢ 8 ρΏγαβ6 {Π 616 18 δῇ 6}1}0518 
οἵ σῶμα δῃὰ σογρυϑ. 
“δῷ, ὅ8. ΤΠοβ86 ϑοηδίοσθ ῆῸ ψόγο ἐδνοιυγάῦία ο 
3681.8, ΟΝ ἀδγθα η0 Ἰοηρογ ἴο ἀδίθηά ἢΐ8 σβιι86, θυ 
ςοποιγγοα 1 (ἢ ἀσίοτγῃ!ηδίίοη οὗὨ [ἢ6 ϑαηῃῃοαγί τη 

π᾿ Τί τοοάδ οὗἉ ᾿ἰμίογργείδιϊίοη ἰ8 αἰδθὸ δρργονθὰ ὃὉγ [διῆρε δηά 
Κγρῖε, ννὸ οὔβεινε ἴαΐ, Ὀγ ἴπε ἀἱγεοίίοπ οἔ (δ Ηοὶν ϑρὶτὶἐ, (αὶᾶ- 
"88, ΠΟ ρὮ ἃ ὑδὰ τηδῃ, 50 ϑροῖκθ, {παϊ ἴἤοβ86 τνογὰβ νυ βίο ἢδα Ὀθϑη 

ἔοτε ἱακβὴ ἴῃ ἃ ἀἰδθγεηΐ δοσερίδιο, 'νοῦθ, ἴῃ ἕαςϊῖ, ἃ ὑγορῆδογ 
σορδεγπίῃρ (86 νυἱορυίουθ βἴοπειημεηΐ οὗ ΟὨγδέ, 76 νυογὰϑ ὅρϑαΐ 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἀπ προφητεύειν 816 Οργμοδει ; ἱπαϊςδήηρ; {Ππδϊ ἱηδοι) ἢ 
85 {Π|16 Βρθθοἢ ννυὰ8 ργορῃείϊς, {ῃ6 νου ἀ8 ννεγα ποῖ υἱΐεγεα ργορσγὶο 
ἐπιρμίδμ, Ὀὰϊ Ὀγ ἴῃ ᾿ηϑίίηοῦ ργοςθθαϊΐηρ τοῦ ἃ ὨΙΡ ΣΡ ρόννοσ, 80 
ΤὨιεγά. 1,. 5. Ρ. 186. οἱ μὲν ταῦτα εἰπόντες τῶν ᾿Αργείων ἀφ' ἑαυτῶν, 
καὶ οὐ τοῦ πλήθονς κελεύσαντος εἶπον. ϑορθιϑοὶ. Ε]ΕςΙΓ. Ρ, 77. 
ἄπαντα γὰρ σοι τἀμὰ νονθετήματα, κείνης διδακτὰ, οὐδὲν ἐκ σαυτοῦ 
λέγεις. ([λιρὲ δηὰ Κγρξκε.) ὅδ 

Τ ον {παῖ ἰδ {π6 86η66 οἴ τέκνα τοῦ θεοῦ. “ΤΉΘΥ γα 80 οδ]16, 
τουρῇ γεῖ υποοηγνετίςα, ὈΥ ργοίορςεὶδ, Οὐ απίἱεἰρυξϊοπ ς 88 ἰὰ δοδη 10, 
16, τρόβατα, ἃς. : ἌΜᾳ ἊΝ ἑ 

ἐ 1115 8 δηδ σεῶδγκ οὗ Ευϊῃγιρίυϑ, [αἴ οἂν Ἰμοσ᾽5 Ἔϑρεδοῖα] εἴχῖ- 
Ῥ]ογηλεηϊ νν88 συναγαγεῖν τὰ διεστῶτα, καὶ καταλλάξαι τὰ ἐκπεπο- 
λεμωβένα. 
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ἴο ἰαν {πεῖν ρίδῃβ ἴο ρμυΐ 968808 ἴο ἀδδίῃ, 48 "ἢ σοῃβ0}- 
λῃρ ἰοῦ [ἢε βαίειυ οἵ [Π6 βἰδίθ. 
᾿ς ῥᾷ, οὐκ παῤῥησίᾳ περιετάτει. Παρῤῥησίᾳ Ὦθτα 5ἰρηϊ- 
68 νέαϊμίν, ορεπέψ ; ἃ5 ἴῃ 7, 4. (ἡ ἤδογθ 866 ἴδε ηοίρ) 
δη Ματῖκ 4. 18. ᾿ 

δ4. Ἐφραΐμ. ὍἼΤΠ6 ἴονη Εφραΐμ, (οΥ 88 1{ 18 τοδά ἱπ 
βοιῆθα Μ55. ᾿Εφρὲμ) ννὰ8 αὔοιυϊ ἴψο πη1|65. ἀϊδέδηϊς 
ἔτοιη «6Γγιβϑαίθηη. ὅε6 Βοίδηα Ῥαθβδίίη. ρ. 8376. 
δηὰ [ΓΙριεοος ΟΠογορταρῇ. “οἢ. ργεπιῖ888, Ἂς. 7. Ρ. 
9638. ὌΝ 

- δ. Βγ τὴν χώραν, Οτοίυ8 Δηά οἴδοῖᾳ {πὴ ΚΟ ἰ5 
τηϑδηΐ Τρήναϊηι. δοίηθ, ἤοϑθνοι, [Κα 1 ἴο ἀφηοΐθ 
αἰ8οὸ [ἢ γορίοῃ τοιηα ἀῦουῖϊ. Βυῖ ἴῃΠ6 ψοτγὰ τᾶν (1 
(ὨϊηΚ) Ὀ6 πίογργεϊθα ἴῃ ἃ τόσα δχίθηαθα β6ῃ56, οὗ 
1π6 ψ ῃμοῖ6 τορίοη οἵ {Π| {6 νν8. ἵνα ἀγνίσωσιν ἑαυτοὺς, 
ἴο ᾿γβξραγθ ἐϊοηιδοίυοα, ἀσοογαὶπα ἐο οἰδέοπι, 70 ἐδδ 
76, ον πιαποθ οὗ δαογεαά γὶΐδ5. ἴξ τουβὲ θὲ οὔξβεγνοά 
{πᾶ ἴΠο86 Ψῇο ἴῃ δὴν ΨΥ ἀδῇϊ!οα {Πποηηβοῖνοβ, ἀπά 
ροηίγεοίοα συλ, νοῦ, δοοογάϊηρ ἴο {||Ὲ «Ζονίδὶι 
ἰπϑετῖ68, ΟὈΠ σε ἴο ρΡυΓΠ Ὺ {πριηβοῖνε8 θοΐογο (ἢ6 
δαϑί, δὶ {Π6 βαπη {1π|6 Ορβογνίηρ (ἢ6 τΐ68 δη)οϊηθά 
ΡΥ 186 ἰἂνν, δῃά οἥεγίπρ ᾳ}0Ρ {Π6 βδογιῆσθβ ρῥγο- 
806 α Ὀγ 11. ΟΥ̓ ρυγιοδιϊοηβ οἵ {πὶ8 Κη, βοιλβ 
τοαυϊγθα βανογαὶ ἀἀγ8, ΟἾΠΟΓΒ [658 [{6. δε ϑὅρθησοσγ 
ἀθ Ιεσρ. Ηδῦν. ταδὶ Ρ. 1038. [ἰρῃιίοοι, Ηον. ΗΘΡ. 
εἰ Τα] πηι. δηὰ [ρα τη ἰος. (Κυαΐϊη.) Τα ρογιοά οὗ 
Ρυγιἤοδίίοη νᾶγιθά, δοσογάϊηρ ἴο [Π6 81η ψ|]οἢ το- 
ηυϊτοα οἰθαηδίηρ, ἴτοτη ΟἿΘ ἴο 51Χ ἀλγ8. 1ῇ6 τίϊα5 
ςοηϑίϑίοα 1η ἔἈ80ΠΠρ., ΡΓΑΥΘΓ, 88 οι: 1ῇῆς 68, ΒΡΓΠΚΙ Πρ οὗ 
νδῖογ, ὅς. 80 πυπΊογοιιβ ΓΘ [Π6 Οἰγοι ΠΊβίϑ 068 
ψΠΙοἢ νου] ά γρηάθι ρυτγιβοδίίοη ποοθβϑᾶσγ, {Παΐ Εἶπ 
ὨΏΡΟΓ οὐ ρϑγβοῃβ γγῆο διιθηάθα [ῸΣ [πδῦ ῬΓροβΘ 
ΒΘΘΠ8. [0 ἤανα, 0661) ΝΘΓῪ στοαί. Βθϑι468, [Πϑγὸ 18 
ΓΟΆΒ0η ἴο [Πιηἰς ἰματ οἴἤοῖθ ψοηΐ (ο «δγυβαίθιῃ ἰπ 
ογάεγ ἴο ργδερᾶγθ ἔογ (Π6 οϑ]θυγαιϊίοη οὐ [Π6 ἔδαϑὶ Ὺ 
ϑρθηίηρ βενογαὶ ργθοδάϊηρ ἀλγ8 ἰη ργαψεν. (ἸΑρμῖ- 
ἔοοί, Καῖ. δηὰ ατοῖ.) οἰβίθιη οἰΐθϑ Βοβοὶι Η88- 
ὁμάηα, [0]. 16. ὦ. Τδησίαγ πηι αυΐβηιια δά ρυτιῆ- 
σδηάαηι 56 84 ἐδβϑίμη, 42. Ῥασ. 80, 17: Αοίβ 21, 94, 



51. 93ΟΗΝ, ΘΗΑΡ. ΧΙ. ΧΙ. 468 

δηὰ 26. Τηδβ6 τίῖ68 ἃγ {ἢτ|8 ἀοβογιθοά Ὀγ 2058. Β΄. 
ὅ, δ, 2. προϊόντων δὲ ἐπὶ τὸ δεύτερον ἱερὸν δρύφακτος περι- 
βέβλητο λίθινος, τρίπηχυς μὲν ὕψος, πάνυ δὲ χαριέντως 
διειργασμένος" ἐν αὐτῷ δ᾽ εἰστήκεισαν ἐξ ἴσου διαστήμα-᾽ 
τος στῆλαι, τὸν τῆς ἀγνείας προσημαίνουσαι νόμον, αἵ μὲν 
᾿Ελληνικοῖς, αἴ δὲ Ῥωμαϊκοῖς γράμμασιν, μὴ δεῖν ἀλλό- 
ᾧυλον ἐντὸς τοῦ ἀγίου παριέναι, τὸ γὰρ δεύτερον ἱερὸν ἅγιον. 
ἐκαλμεῖτο ἀηα Αηί. 8, 8, 9. πὰ 4., 8,12. ὶ 

50. τί δοκεῖ ὑμῖν, ὅτι οὐ μὲ ἔλθη εἰς τὴν ἑορτήν; ΤἬΘΒ6 

ψογ5 τηοϑβί ᾿πίογργοίογβ, (ἢ {π6 Ψυϊραία, ΝΟΏΉ18, 
δηᾷ Εταβιηι15,) Ἔχ α!η, “ αὐἱὰ νοῦ!8 νΙάἀοίιγ, αυοά 
ΠΟῚ νοπηοσὶξ δα ἔδβίυμ  σοἰθυσγδηάιπι Ῥ᾽ {Ππ|5 ρίν!ηρ 
ίο ἔλθη {6 86η86 οὗὨ (Π6 ργεΐοσιίθ. Βιιΐ ἤθη ἼΠ6ΓΘ 
5 ΠῸ ῬΟΒΒ] 016 ΓΟΆΒΟὴ ἰοῦ ἰπθπὶ ἴο σϑγΡ δ 
765113.5 ποῖ Πανίηρ γαῖ σοπΊ ἰο {{|Ὸ [δαβί, βίησθ ἴὉ 
511} ναηΐθ βοπια ἀδγυϑ ἴο 1. ὙΠΟΓΘΟΓΘ ψ)}6 τηιιϑῖ 
απάογβίδη τῃθτ ἃ5 αυανὲ ἃθοιξ ἃ [Πϊησ ἃ8 γοῖ 
υπησεγίαϊη, δηὰ ἀουδίηρ ψ ῃθίμοσ 906805 νου! θ6 
ἀοίοσγοά Ὁ {π6 ἀδῆρεοιθ ψ ῃϊ ἢ ἘΠ γοαϊθηθα [πη δἱ 
ψογυϑα θη ἔγοπὶ σοτπηΐηρ; (ΘΓ ἴο σοἰθγαῖθ (ἢ ἔρδϑί. 
Οομβοαιθηθν ἔλθη νν}}} ᾶνα {Π6 86η86 οὗ {Π6 πυγα 
ἐλεύσεται. (Καϊμ) ὝΤΠυ59 Εοβοηιῃ. οὔϑογνοθ, {Πὸᾶΐ 
ἴογ νόγο ἀουδίης ψΠΘῖΠογ ἢ νου] σοῖηθ οπ. 1ῃ6 
ἔδαβῦ ΟἈΥ ; βοηὴθ βαυηρ {παι ἢ6 τοομά, Ὀδοαυ86. ἢθ᾽ 
ἢ 64] ΑΙννδᾶὺβ θθθη δοσιιβίοιηθδα ; οἴἤογβ {δὲ ἢ6 τοομέά 
ποΐ, Ὀδσαι86 οὗ [ῃ6 ἀἄδῆσον ψ ποῦ τῃτοδίθηρα ἢπ. 

(ΓΗΑΡ. ΧΙ]. 

1. πρὸ ἐξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν ἐις ΒΚ ΓΒ, 
ΜΠ 16 Ψυ ραῖθ, γαπάθτβ {18,6 Ὀοίογθ {Π6 βῖχ ἀδυ5 οἱ 
{Π6 Ῥαββονϑι, ὈὉγῚ ψῃ σῇ ᾿πιογργοίδιϊοη ἢ ρϑρεοι τ 
{1π16 15 Βροοιῆδά, 1 θαϊηρ᾽ ΠΊΘΓΘΙΥ ΘΧργαββϑα (Πδὲ {Π|6 
Ῥάββονοσ οοηῃϑιβίθά οἵ δ]Χ ἐδυβ, 1. 6. λοχαθηιθ γῇ 
Ῥαδομαίε. 5 ορίπίοη [,48, ἤσαν οσ, Ὀθθῃ σὶρ ἢ 

. ἘΞ ΝΟ [6858 οὔ] οἰ οπαῦϊς ἰ5 16 Εἰ Τι Ηλαῖ, ιἀϊπῖς ψὸ δαὶ πὸ οἱ ὲ 
ποί σοτη6 {0 ἐδ βεαεί ἢ δ'ποθ 1ῃ6 νογάβ, ἰπ ἴπ6 }υάαρηιοηὶ οΥ οὐγἰςθ,. 
(45 ἴον ἰωϑίδηςε, ἢρ. Ρεδνοα δηῦ ὑδίημθε}},) δα ργουμθι}ν ἵν α168- 
ιοη5, αὰ οὐρῃτ τ 06 μοϊηιεα {1}18---ΤΊ δοκεῖ ὑμῖν 5--τῦτι οὗ μὴ ἔλθῃ 
εἰς τὴν ἑορτὴν : ᾿ 
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το]εοίεά Ὀγ ΒεζΖα, 6 ιιθα, ο , Κυρία, πῃά. 
οἴδοτβθ, Μ|Ο αϑϑίρῃ (18 86η86 (ὁ {πΠ6 ᾿νογά8, “βὶχ ἀδγ8 
Βοίοτα {Π6 ἔβαβι. ΕῸΓ [Π6 Ραββονοῦ οσσυρίοα, ποῖ 
δἰ, Ὀὰΐ δουεπ ἄδγβ, ἴΠ6 ἤτγϑι δηΐ [Π6 ἰδβϑὶ οἵ νϑιοἢ 
ψ ΓΟ Θα0 Δ} } Υ βοίθπηη. Βοβιδϑ, ἐλαΐ ᾿πιογργοίδιοῃ 
νου Ὀ6 ἱποοῃδίϑίθης νι} (ῃἢ6 ἀχδοΐηθδβ ψῃϊοἢ (89΄ 
ΔΡΡΟδΓΒΘ ἔἴγσοιῃ ἴῃ σοηίοχί) τ νν88 ουῦ Ἐνδηρο 518 1η- 
ἰδης!οἢ ἴο ρῥγθβοῦνε ἴῃ βίαίρ {Π6 {ἰπ|6 οὗ (γιδ 8 
τίνα! (Καϊη.) οβϑθηπι. δηαὰ Κυϊποοὶ ῃοίςα (ἢ 18 
ἐγω)θοέϊο ἴον ἐξ ἡμερῶν πρὸ του πάσχα. Νοιιβ οἴ. 
[6 (ϑαν 1Π6Υ}) ἴᾶκα (Π6 σοῃϊείνα (τ {Π6 βαυδυάὶ- 
τ(ἴοη οὗ διὰ) 88 ψ6 }} 45 {6 δοςσιιϑαῖδνθ.:. [Γιζηδῃ 
διορί8 {Π6 ἐο[]ονίηρ σοηϑιγαοίίοη, πρὸ ἐξ ἡμερών 
πρὸ) τοῦ πάσχα, ΜὮὨϊσἢ σοπΊ68 ἴο (ἴδ βᾶπ|6 {Π|ῃρ;. 
[18 Ἰάτο, ψῃ] ἢ οσσατ8 ἴῃ τἢ6 δορί. δηὰ 1 Δοβ6- 

Ρδιι8, 15 Ὁγ Κυϊηοοὶ σοηβίἀογοα Ηεἰ]οηϊδίῖο. Κγρκα 
τηδἰηϊδίπη8 (Πᾶὺ 10 18 (ΙἸα881ς4] : δῃηά, ἰπά θά, τὭδην 
ΘΧΔΙΊ0]68 ἃγὸ ργτοάμποθά Ὁγ παι ἀπά ΥΥ δἰβίθϊῃ ἔγοπι 
{16 ΟἸαβϑιοδὶ νυγιῖουβ; θυΐ (6886 Δγα οἠΪυ {{|6 νΘΓῪ 
τοοθηΐ οὔθϑ, Μίηοβθ ϑίγϊα οσσδϑίοῃα ἱγ βανουγβ οὗ 
Ηδε]]οηϊϑιῖς Ἰάἀϊοια ; ἃ8 Δρρίαῃ, Ρἰιίαγοι, Ὠϊορ., 
Τλοτῖ., Ας ἢ 1165 αι, ὅς. 

1. ὃ τεθνηκὼς, 1. 6. απέθρα πιογέμιδ. 866 {Π6 ποίθ 
οὐ Φοίιη 9, 17. ἀπά Μεαίῇῃ. 96, θ. Τιίηδη {πη Κ8 
ηαὺ 1,ἈΖΔΓιΙ8 15 τηθηι]οηθα ἃ5 οΠα οὗ {Ππ ρυσϑβίβ, ἴῃ 
ογάογ ἴο βδῃεν (δι ἢς ἢδα τϑαὶγ γοϊαγπϑα ἴο Πρ, δηά 
[πῇ Ὁ ννᾶ8 ποῖ ἃ ΘΓ ρῃδηΐξαβπι ἡ ΠΟ ἢ νγα 8 ἰαίο ν βθθη 
ἴο γῖβ86 ἔγοπι {Π|6 βαρ σι γα, 11 θθηρ ΠΟ ἃ βρᾶςα οὗ 
βθνϑιδὶ ἀδγ8 51Ππ66 ἢ]15 ΓΕΒ ΓΓΘΟΙοη ; ἔτοιη ἢ: Οἢ (1016 
ἢ δα οδίϑθη δηα αἀὐπηΐ, σοηνοζβοα, ὅζο. 
“8, ἤλειψε τοὺς πόδας 'τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐξέμαξε ταῖς. 
θριξὶν. ΤΑρμιίοοί 18 οὗ ορίηΐοη ἐμαὶ Μαγγ ἰδ 3ῖ:γ8ὲ 
ννδ5|16 (Π 6 ἔδει οἵ «6888 : ψὨοἢ 15 ποῖ παρσγοραῦίθ. 
ΙΓ 80, {Πθγα 185. ἃ ἐγα)εοέϊο, οὐ ᾿γβίαγοηρτοίΐθγοῃ, ποὶ 
πΏυ50.8] ἴο ΟἿΓ ἔνδηρο δέ. Βγηθοβ 4150 δάορίξς {{}8 
ορίηἰοη. [1}Δπρ6. μονανοι, οὈ]θοῖβ [πδὲ [ἃ ἀοθ8 ποῖ 
ΤΟ]]ον {Πὲ Μάνγ ση ἐλὲς οσοαϑίοη νναβῃρα {16 ἴδοῖ οὗ 
268059 ; ἐλαέ (88γ8 6) Πα θδθὴ εἰοπα δοΐονο ἴῃ περὶ ; 
αῃα ἢ6 νγὰ8 πον ΓΘΕΟΠπΙηρ᾽ δῇ (4016. Βαϊ ἰξ πιᾶὺ Ὀ6 
ΔΏΒ ΓΘ, [ἢδ΄ {Π18 ννᾶ5 ποί [ῃ6 γογηιαῖ ψἈβῃϊηρ ν᾿ Ὠίοὶι 

᾿ 
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Ῥγοσεαθά ἃ τηθα], δυΐ 4 γεὐδγόμέϊαϊ οπα, ψ Ὠΐοἢ πῆρἢξ 
θῈ ἰηἰτοάιπςρα δ δ2ὴΥῪ ἔθ. [τ ἀρρθδγβ, ἔγοῖι 
Νίαιμονν δὰ 9Φοἢπ, (παι ΜΑΓΥ͂ Αἷδο δποίηίβα .68015᾽8 
δραά. Βυΐ τῃὰ ἡογπιον" 15 αἴσπα τπηϑπίϊοηθα ὈΥ {ἢ 6 
Ἐνδημο! δῖ, θα σαι56 1 Μὰ5 αν [685 πιϑαδὶ, αηαἀ αἱ Αγ 
ἃ πιᾶῦκ οὗ {π6 τηοϑὲ ρῥγοίουπά γονθγοηςθ. [ἴξ ν8 
ϑοΙ 6. Π|65 ρογουιηθα ὈΥ ἀδιρῃηίεγβ ἰονψαγάβ {ἢ 61Ὁ 
ΔΊ ΠΟΙΒ; 85 ἴῃ Αὐβίορῃ. (οἰϊεά ὈγΥ͂ [1Δπηρ6,) Καὶ 
πρῶτα μὲν ἡ θυγάτηρ με" ᾿Απονίξη, καὶ τῷ πόδ᾽ ἀλείφη, 
καὶ προσκύψασα Φιλήση. Αὖ Δὴγ γαΐϊδ [ἢ 6Γ6 'ννὰδ ποι ἢ πρ 
ἴΏ 1Π15 τηϑγκ οὗ αἰἱοπίίου (νθἢ σοπϑίἀθγρα ἰῃ οοη. 
)υποῦου ψ } (6 συϑίοπηβ Οὗ 1η6 ὅρ6 δηα σοιμπηέγγ,) 
οἰ ποῦ ἀπθοπίίηρ, {πΠ6 πηοϑὲ ἀθἰἰοαΐθ ἔθη] 6 (ο ὀῆοτγ, 
ΟΥ̓ ὉΠ νΟΡΙὮΥ οἵ οὐὖῦν [ον ἴο γοςοῖνε.. “-- 

,. 8, ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ. μύρου, 
Μαυκιαπα τοραγήϑ {Π}8. 88. ἃ διρ]γ ἢρσουτγαίνο, δηᾷ 
Ἔνθ" ροοιίοαὶ τηοάς οἵ δχργδϑϑίηρ ᾿1Π6 δυέροριθ 
δαρεαποο ο᾽ ἐλδ οἱηίπιοηέ 9 ἀπὰ ἐοδέοὲβ τὸ ῥηθέν, 8, 
1, ΗφυπΡΡη5 40. Δίϊθη. 1, 928. «ἃ Ηοι. "Π. ΣΞ 1738. 
 οἰβίϑιη οἰΐοβ ὕ]υῖ. 1, 676. ὠδώδει δὲ θεσπέσιον οἷον 
ἀπὸ ἀρωμάτων καὶ μύρων ὁ οἶκος. 
6, ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε, καὶ τὰ 
βαλλόμενα ἐβάσταξεν. “ΤΠ6 ψοτὰ γλωσσόκομον οτὶρ!- 
ΠΗ 5 ρη θα ἃ νοοάθη ὸχ [η τψΠίεἢ ΡΊροΓα ἀόρο- 
5116 τῆ6 τποιιιΐν Ρίοςο5 οἵ {ἢ εὶγ. Ἰηδγυμηθηίβ. 11 
τ(ἢσηςθ σαιηθ ἴ0 ἀθησίθ Δ} Υ 5ηηαὶ δηά ροτγίδοϊα ὈΟΧ 
ΟΥ σαβίκοῖ, ἴον -Πο] ἀρ ἸΟΏΘΥ, οὐ ΟἾΠΟΓ ν8}8}]68 ; 
κὸ τῆ 1,8ι1π Μανγπερίαι. Απὰ ἘΠ |18. 15 1Π6 86η986 
(αι 1{ 48 ἤθγθ, ἃη64.1ὴ 4. (ἤγοη, 94, 8. 10.1}. 80 
ΡΙαξ. 1060. (εἰτοεῖ ὃν 6:5.) ἐκέλευδεν αὐτῷ κομησϑῆ. 
ναι τὸ γλωσσόκομον, καὶ λαβὼν χρυσοῦς τίνας ἐπέδωκεν 
τῷ ἀνθρώπω. Βαλλόμενα 15 ρει ἔοτ εἰσβαλλομένα. ΒΥ 
(Ὠΐ5. (Β8 Υ8 κυϊποε }) ΜΘ τπη5᾽ ποΐ ὑπαογβέθης, αἰέ ἐδο. 
γποπϑῳ, Ὀὰϊ ν] αὶ γγ88 ρεΐ ἐμογοὶῃ ; 88 ἰη Κα 10, 7. 
αηὶ 8, Τηίπηδη ἴἀΚ65 1 1 {ἢ6 56Π86 οὗ τολαΐ ἐς 
οἴἴετγοά ; 8ἃ5 ἴῃ Μαγκ 12, 41. ἔμλικο 21,1. Βοιδαῖ 89. 
10 ΠΥ, Εὲ βθϑίῃ8 δὲ Οἢ γι 885. [Ὁ] ον ογα ἐοη θυ Γοα 
ΤἸΒΏΟΏΘΥ [0 ἔογπὶ ἃ σοιπηοη πη ἴον (6 Πϑοθββϑαιν. 
ΒΆΡΡονε οἵ δοβὺβ 8πὲ 16 Αροβίίθββ' δηξα (ϑαύὰ 
Οτοῖ.) 10 ρρθδιθ ἴλὲ (ἢ Ροϑδβεϑϑίοη οἵ ὁ τηοάδγλίθ᾽ 
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Ῥότγεϊοη οὗ ψϑα ἢ 18 ΌῪ ΠΟ πηθδη8 ἱποοιῃρϑιθ]6 ν μὰ 
δνθη {π6 τηοβί ρογίδεϊ {Πξ8. 

6. καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταϑεν. ἴῃ (6 σοππηοεϊ 
Ἰηϊογργείδίοη οὐ 1Π18 ραββᾶρ, “δηά Ὀᾶτθ ψῆδὶ ψα5 
αὐ {Πποτγαῖη,᾽ {πθγ6 8668 ϑοπηθίῃηηρ ἰδυϊοϊορίοςὶ. 

ἘΓΟΙ μευ ΤορΑγ8 Ὁ ἃ8 ἃ ἐγη)εοίίο ἴοτ, ““ Ὀδοδιυι86 ἢ6 
Πα ἐδ Ὀᾶρ, δηὰ θοῦ ψνηδί νν 88 ἫΝ {πογοίῃ, δηά 
ψγ8 ἃ {15 Βυΐϊ [18 185 ΘΧΙΓΘΙΠΘΙΥ παγϑῇ. δοπΊΘ 
ἰπηάροά, 45 1.6. Μογη, Τα Ποῦ, ΑΌγοβοῇ,  δηά Ὠοά- 
ἀτι ἄρα, Ἔχρίδίη 1, “ δὰ (6 σᾶγο οἱ, πιαπαροά. Βυΐ 
{15 β᾽5ῃ]βοδιοη [88 ΘΝ ΘΓ 6 θη δβίδὈ] βη θα ὉΥ ΔΩΥ 
Ἔχαπρίθ. Ογίρθῃ, Νοηηι8, δηα [ἢ6 δεδβῖ σοιῃπηθηίᾶ- 
ἴοτβ οὐ 1Π6 ἰᾶ8ὲ σοηίαγΥ, 85 Ηιιοί, [6 Μογῃ, θεγ- 
"τὴν, Διμοίμ8, Εἰδηθγ, ἡ οἱ ὃ, Πδρο, Βγπθυ8, Κτυοῦβ, 
Κγρίο, Κοροῆογσ, Βρ. Ῥοϑδᾶῦοθ, ουρ, δοῃ]θυβπογ, 
γγ εβίοῃ, οβθηῃ., Κυϊποορὶ, δηά ΤιϊπδΔη, ἴακα ἰἰ ἴῃ 
(Π6 56η86 οὗ διεγγίρι, ἱηέογυογέϊέ, οὐ αὶ οἢ βἰσηϊῆ- 
Δί Οἢ ΠΊΔΏΥ ΘΧΑΠΊΡ68 ἅτ ργοάυορα Ὀγ ΕἸδποσ δπᾶ 
οἴμογβ; ἃ8 Αροϊἰοάοτγ. ΒΙὈ]. 2, 6. 2. δηὰ 209. Αηίΐ. 
14, 7. 80 «αἷθο {ῃ6 1,αἴη ἥεγγο ἰ8 οἴδη υβοά ἴογ 
ἀμΈΡΓΘ; 88 ἴῃ Ψιγρ. Ερ]. 0, 61. Οπηΐα ῥεγέ αἰλ5, 
ΔηΪ πλιὰ 4046. Τηαὶ βαστάξω βῃου!α ἤανα {Π]18 
δρηῃϊῇοαίίοη 18 Ποῖ 8. ΓΡΓΙϑηρ. ΕῸΓ 858 ἰΐ βρη: ῆθ85 ἕο 
ΟΟΥ̓ΤΨ, ΟΥ̓́ΤΑΙΠΘΙ γθηιοῦθ ΔΏΥ (Ὠϊηρ;, 80 1{ σᾶιῃ 6 Θϑϑ 1} Ὁ 
ἰο ἀδῃοῖθ, σαν 977 πιὰ δέφαί. ἴϊε ΘΧΘΙΡΪ68 ρτο- 
ἀυςρὰ Ὀγ ἴπ6 αῦονο ἰδδιηθα σομπηεηθηϊβίοῦβ, ΘβίδὈ ἰ8ἢ 
1118 5: σῃβοδίοη Ὀδγοπά αἀἰβϑραίθ. ΤΠα οδ]εοίίοη, 
(Ποτγοΐογο, οἵ Βϑοάάγιαρο, (δὲ {Π15 8686 νου !α γαῖ ογ 
Πᾶνα σϑαυ!γοί, ἐνοσφίσατο (48 ἴῃ Δοίβ δ, 4.) ἢᾶ5 0 
ἴοτςρ, βίηςα δί, Φοῇῃ ἀοδθ8 ἢοΐ οὔϑοσνα 811.0}} Ὡϊςσο α8- 
ἰποιοη8 ἴῃ [ἢ6 ι.88 οὗ ἰδγιἢ8. ΠΘΔΓῪ ΒΥΠΟηγτηΟῦϑ8, 
δη(, ν] δῖ 18. ΠΊΟΓΘ, {(Π6 σοηίοχί ΓΘΊΠΙΓΟ8. (ἢ}8 ἰηΐοτγ- 
Ριεἰδίοη. Εοι (845 1ἅτηρα οὔβογνθϑ,) ἰΐ ϑρ 0165 [86 
{τὰ γεαδοη τυῆν ἴπ6 Εὐνδηρε δὲ ο}164 685 ἐλέο; 
δη ψῇῆδί πηοίνα ἱπ|ρ6}16ἀ ἰχλ ἰο Κα Ἔδχοθρίίοη ἂἱ 
{Π18 ῥτοβιβίοη, 

ἡ. ἄφες αὐτήν, 561}. ποιεῖν. δὸ Μαείιἢ. “ΨὮΥ 
ἀγοιῦ]6 γα (ἢ6 ψοιδη Ῥ᾽ ΟὐὖγΓ 1ογὰ {Πδη δάἀ5, εἰς 
τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτὸ, ΒΥ [ἢ 
ἐνταφιασυὺς 6 ἃτ6 ἴο ππηάἀοιϑίδηα, ποΐ {ἰπ6 Ὀυτία! 
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1961’ θὰ (ἢ6 ΨΠΟ]6 οὗ [Π6 Ῥγθνίουϑ ῬΓΘΡραγδίοη 8 ΤΌΣ. 
(6 ἔιηθγαὶ ; δυιοἢ 858 νναϑι Πρ, ΔΠΟΙ ὨΠΠρ', ἰαγὶηρ οαΐ, 
ἀγθβϑϑίηρ (Π6 σοῦρβθ, ἅς. δἱἱ ψῃιοῆ τἢ6  Βοιηδη8 
ΘΧρΙοββοα θυ ἴπ6 νοόγαὰ ρμοἐ[ποίμνα. ἼΠιυ5 ἐνταφιάϑειν, 
1η Μαίίπον, δηά 1 Φόμη 10, 40. ἀο68 ποΐί βρη ἔο 
δγψ, Ὀὰϊ ἴο Ιᾶὰν ουῦῖ δηὰ ἀγα88 ἴῃ 6 θοάγ ἴῃ 4 βηγοιά. 

ἤ. εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μοῦ τετήρηκεν αὐτό. 
ΤΠ ΟΓα 15. ΠΟΓΘ, 88 ἴῃ δὴ 6[1}10518 οἵ ὡς εἰ, φιιαδὶ, ἃ5 ἴῃ 
1Π6 ρΡᾶγ4116] ραβϑᾶρε οὔ Μαιῃ. 26, 122. ψἤογε Μα]άο- 
Ὠδ 1 ΘΟΧΡΥΓΘ5868 {Π6 56ῃ56 [ἢ1|8 : “5ῆὴ6 ἢδ88 ϑβϑιϊῖτθὰ {π6 
Δα[ΙΟΏ 88 ΔΡΕΥ (0 ΠΊῪ 5ἰἰδί!οη α9 1, 8ῆ6 ΠδΔα ἄοπο ἴἃ 
Ὀγ Πλινίπα πηρυΐβα6’ ΕΕῸΓ (48 Οτοῖϊι8 ΟΌΒογνε8,) 1 18 
ποΐ υπίτοασθθηΐ τη ἰἢ6 ΗΘΡΓΟ [ῸΓ ΔΩΥ ΟἿ ἴο ΡῈ δαϊἃ 
ἰο ἀἄο ἃ (Πϊηρ᾽ ἔογ (Π158 οὐ (δ΄ 6ηα, ψῇϊοῇ, Ὠοινονογ, 18 
Ὠοΐ ΓΟΔΙΥ ἱπέοπαθ ὈΥ Ὠϊηι, ΟὨΪΥ [118 οὶ 15 σοῇβ6- 
αυδηΐξ ὑροη 1ἰ, αἰϊμπάθ : ἃ58 ἴῃ 1 Κίηρϑ, 17, 18. γον. 
17, 19. πὰ οἴϊδῃ 618 γο. 

Κυϊηοεὶ {πι8 ῬΑγαρἤΓΑ568 : “ὙΥοὺ Μ]}] ποΐ οδ]δοί: 
ἰο {18 οἱηΐπίαπὶ θοϊηρ Ἔχρθηᾶεά οἡ {Π6 δηοϊηίηρ 
οὗ ἃ σοῦρβϑθ. δ οδ6 {18 γᾶ }]ν (ἢΠ}6 σ486, δ'πΠ σα ΤῊΥ͂ 
θυ] 15 οἷοβα δ ῃὰπα.᾽᾽ Τῆυ5  ΒΙΓΌν οὔβογνοβ, 
{Πὶ οὐῦγ Ἰοτὰ 868 8ῃ δΙριπιοηΐ ἃ ραγὶ, (Παϊ, Πα 
8ῃ6 ΘΧροπαβα [18 οἡ ἢ18 ἀϑαά δοάψ, [6 ψῇο υ8οά. 
β ἢ ΟἸΠίΠΠΘη(5 σοι ά ποῖ ΓΟ ΒΟΠΔΌΪΥ ορ]δοῖΐ ἴο 1{, δηή᾽ 
δα, {πογθίογθ, ἢ0 ργομηά ποῖῦ ἴο 40 80, 88 ἢ6 νν88 50 
ὭΘΑΓ ἀθαῖῃ δηὰ Ὀυτγὰ]. 'ΓΠ6 ραβϑαρθ ἰ8 (ἢ8 ρᾶγα- 
Ρ γα ὈὉῪ Τιςπ|Δὴ. “1)0 ποῖ γεραγά 1π6 οἰηζιπθης 
ἃ8 τυαδίοά, Ὀὰΐ ψ6}} Ὀοβδίονο. ΕῸΓ 18 ψοιηδῇ,. 
τοι ρἢ {{|6 ἀνναγα οὐ 1ἴ, δίῃ, ἃ8 11 ψΈΓΘ, ργοϑαροά 
ΤΥ ἀρδίἢῃ 48 8ΠοΎΟΥ (ὁ ΠάΡΡΘη, δηά ἢδ8, 1ῃ 8016 
τη άϑυγο απέϊοϊραΐοί ἰἢ6 ἔπηογαὶ 50] 11168,᾽ ὅζα, 
Βοβθηπι. δηά Κυϊηοοὶ ἃγὸ οἵ οριπίοη (μδ΄ (6 οἰηΐ- 
τηθηῖ ΠδΔα ποῖ οΥἹρΊΏ Δ ΠΥ Ὀ6θη δομσἠΐξ ἴογ [ἢ6 ρᾳγροβα 
οἵ δποϊητ:ηρ {ζ65118, θιιῖ νγᾶ8 [ἢ 6 τοπηδίηαογ οὗ νῆδί 
πδὰὲ θθθη φτγον! ἀρὰ ἴογ 1ῃ6 δηοιηϊηρ οὗἨ 1,4 ΖΔΓΙΙ5. 
ΙΒ [ἢν εηκ οἰθαγ ἴσοι (ῃ6 ι156 οὗὁἩ [6 ἴδ γπ τετή- 
ορηκεν αὐτό ; Δηα ὕθοδιι86 688 414 ποΐ γορτονὲ ΜϑγΥ 
,73ογ μβαυϊηνσ δοιισἠέ, Ὀαὶ ἴον ποΐ ἢανίηρ δοία {π6 οἱἷηϊ- 
θη, Βυῖ {{Π686 ἀγριυιησηΐβ 566} ΨΘΙῪ σΟΠΟΪ ΒΙΨνΘ. 

9. ΒΥ. {Π6 ᾿Ιουδαῖοι, ἀγα ἤθγα ἴο θ6 ιἱηἀογϑιοοα ἐπα. 
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ἀοευβδι θη 68. Ὃν ἤγειρεν, “““ Ποῖ Πα λαά ταϊβοά." 
(Βοβϑηπ.) 

10. ἵνα καὶ τὸν Λάϑαρον ἴδωσιν. ΤιΑζαῖι, ὁπ 
δοςσουηΐ οὗ [18 Γαβρθοίβθ]6 βἐπδίίοι 10 116, ψου ἃ 6 
ΚΏον ἢ ἴο ΙΠΔΏΥ͂ ; Δηα ἢ ἴῃθ οἰγσυμπηβίδηος οἵ, [γ}8 
Πανιηρ Ὀδεη γαϊβθα ἴσοι [6 ἀθδα, ψου]ὰ πιαῖκα Ηΐην 
{86 δυδ)ρεῖ οἵ ρυῦ}:ς σοηνογβαίίοῃ, δη ἢ ρϑεϑοῃ 
τὯὩ6 οὐὔ]οοῖ οὗὁἨ σοηϑβίάογαθ]α οὐγοβιίγ. (ΤΙ πιαη.) 
Ηρφηςα αἶβο (458 {Π6 νη }181). [πΠ6 σμ!οῖ Ῥχίοϑιβ 
ἴοΟΚ σουη86] ἰο ΚΙ ἀὐπι, ἀμ ποὲ 768μ46 οπῖψ. ὃ ταϑῇ 
δηά Ὠοδάϊοηρ 4 νίοϑ 15 πιαίϊοο, ψῃϊσῃ ὨΌΓΓΙΕΒ τηθῆ 
σΟΠΕΠΠΔ}}Ὺ ἐὰγίμδγ δηὰ ἔυγίμποσ. 80. νοὶ! δὰ {πο γ 
Ῥτοῆίθά Ὀγ (Π6 ποίδθ᾽θ οριηἰοη ἀσ!νειοα Ὀν (βία-- 
Ρἢ 45, ((πδΐ,. ἔογ (Π6 ῥγοιηοίίοη οὗ ἔῃ ρυῦ]]ς ποοῦ, Δ Υ 
δοίίοη, ἤονψανοσ οὐ πη] δὶ, τοῖρῃς Ὀ6 ἰο]ογαῖθά.,) {Πδὲ 
{π6γ ᾿ιδιἰ ποί Ποϑιίδίθα ἴο ἀδίστηθ ση (ἢ6 πηι γί ογ οὗ 
8Δῃ ΠΠποςσοηΐ 18ΔΠη, Οη6 ἀραῖπϑι τ ποπὶ {ΠΘΥ σου ]ά ποῖ 
δΡνθΉ ργέοηά ἰο δάνδηςα. ΠΥ ΟΥ̓ }η4] οἤάτρὸ. (Οτοι.) 

12----16. 866 τἰἸῸ ποῖβ οἡ Μίδιϊ:. 21. Τα ἴθγη Τὰ 
βαΐα οἵ 1ἴ861 ἀφῃηοῦεβ Ὀγαηποΐῇ 68 οὗ μϑ]τη- ἴγθ68: {Π6Γθ- 
ἔοσγα τῶν φοινίκων ταῖὶρσῃ ἤανα Ὀδθη ἀἸβροηβθά ν᾿ "ἢ. 
τ, οννονοσ, βρη ες ΠΚανν 86 ὈΓΆΠΟἤ 68 οὗ 4}} Κι ηᾶϑ 
οἵ ἔγθθβ ; δηά, {ῃθγθίογθ, ἸΠΔΥ δἰἴ πο πᾶν {6 8(- 
ἀϊοη οὗἁ φΦοινὶξ, οὐ Ὀ6 ρΡυΐϊ διηρὶν. Ηρτγοὸ 1 νου Ἱά 
Βθ6ι, ἔγοπὶ [ἢ 6 ρᾶγα}} 6] ρβδϑαρθ οἱ Μαίίπον, ἴο ἀε- 
ἡοίβ Ὀγάποῃοβ οὗ απ ἰγθοϑ. Εογ ἤιγίθογ ἱπίογη,α- 
(ἰοὴ οἡ {πΠ6 ψοτγὰ βαΐον [ τηιι3ῖ γϑίθσ {6 γϑδάδε ἴο 
ΕἸβοῆ. Ῥυιοϊυϑίοῃ, νι. [,6χ. Ρ. 18. 8εαα. (ΤΠ τ) 845.) 

11. ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν ᾿Ιουδαίων, την 
εν ἰοσβοόοὸκ τποτ, δηά Ὀο)ανρορα οη (6815. ΗΓ 
(6 ψγοσὰ ὑπῆγον ὈΘ6ΑΓ8 ἃ ΝΟΓΥῪ Ππηρογίδηϊ Β6η56, δηά 
ἀαηοῦεδα ἔπ 61Ὁ σθαβιηρ ἴο ρδὺ {πδΐ γερζαγά ἰο (ἢ6 ἰδδεῖ- 
ἸῺ; οὗ [ῃ6 δοῦῖρεβ ἡ οἷ ἘΠΟΥ δα ΟΣ ἄοηθ. 
ἜΠΙΒ 15 ὉΠΙν γα ἢν Δοκηον]θαροα ἴο ὃὈ6 [86 τηϑΔΏΠΙΡ' 
οὔ (ἢ νεοσῦ ἴῃ {Π15 ραβδϑαᾶρθ. Βιβορ ἤϑαῦςθ, ονευθῦ, 
[848 ζοηδ ἰοστηυσἢ ἴῃ ἴΠ6 Ορροβιῖα δχίγθηγθ ἔγομς οὐγ 
(τδηϑἰδίοη, τ Π6Τ6 ἰ6 γοηθεβ ““τοὐέπάγοιυ ἐἠενιδοίυοι," 
1. 6. ἔγοταῃ [Π6 Ρυ}1ς βουνίσθ ἴῃ [Π6 ϑυπᾶροριεθ. Τὴθ 
146859 ογιδα τοι (Π6 ριβοίίοο οἵ τγοάθγῃ Β6Ο(Ά 16 ΕΒ, 
ἴνδυε ἰοὰ Ὠϊτῃ, ἴῃ {15 ᾿ηϑἴδηςα, ἰἴο ἃ τηἰϑίαο. Νο 

-- 
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βοῦί οὗ (6 ψον8 νι παγον ἴγοπι (6 βυηδθορηα. 
658ι.8, ἴδγ ἔγοπιη Πα ΓΑ ΠΩ, ΟΓ ΘΒΟΟΌΓΑΡΊηρ [ὲ8 
ἀϊϑς10165 ἰο νι πάσαν, διιθηάθα {Π6 βϑγνίσα ἴῃ {Π6 
[θη ρ [6 δἱ ψδγυβδίθαι, δηὰ ἰὴ ἴΠ6 ϑΥΒαρΌρΨΘ, ὙΠ6ΓΘ- 
ΘΥΟΣ Βα ὨΔρρβθῃβά ἴο 6. Ηδ ρῥτγοιηοίβα [6 βδη6 (18--᾿ 
Ροϑβϑι(οη ἢ 18 εἰ156 1068, ΟΥ̓ ργθεθρῖ, 88 Μ6}} 88 ὈῪ 
ΘΧΔΙΏΡΪ]6, δηἀ ρϑγι συ αν ψδεποα ἰΠδ6πὶ ἀραίηδι (|5- 
τοραναϊηρ [ἢ6 πη Πἰ81ὙΥ οἡ δοσουηΐ οὗ (Π6 νΊς68 οὔ ἢ 6 
Τα ηἸδίοσ. (Μα ΐι. 429,1, ἄς.) ὉΠ βᾶπ|6 σοπάιος νναϑ 
Ορϑογνθα ὈΥῪ ἢϊ8 Αροβίϊδβ. δηα 1218. 1ρ168 δίϊεσ ἢἰπ). 
Ης ἰοτοίοϊα {ἢεπὶ (πδὲ [ΠΟΥ σψουἱὰ Ὀ6 ετροίίθαά 18 
ΒΥ Θσοραα, (οἢ. 16. 2.}, θὰ παν σαν ἴῃθπὶ μΡδὲ- 
ΤῊ 881 0η ἴο ἐξαῦθ 1ἴ, ψν ἢ 1158 1ΠῸῪ Ψοτο δον ὃν {δ86. 
“εν 8} τι] τ ἴο αἰϊοπα 1, Τῇ θοοΚ οὗ Δοῖβ βῆθννβ 
(δὲ {Π6Ὺ ἀϊ4, ἴῃ Δεῖ, δίζθηὰ {6 βυπαρορὰς δνϑγν 
ϑαραῦ, ψΏθγα ποτα 88 ἃ βυηαβορια ἴὸ νἢϊς 
{Π6Υ δά δϑοςθβ8. [η188. 9. ἢ. 4. ὃ 6. ((ὑδιρθε}}.) 

18. Ὡσαννὰς Τα 8686 οἵ {15 ψογὰά τηιβὲ ὃ8. 
Θϑιϊπηδῖρἀ ΠΊΘΓΟΙΥ ὈΥ ἃ τοίδγθῃοθ (0 (8 ΗΘΡΓΘῪ 
αἰγῃοη, δὴλ ΓΜ ΣΎ, ϑόγυα φμίϑο; Ὀὰΐ 185 ἃ ἰοτγτιηυδ 
ιιδ6ὲ [ῸΓ ἀοηρ ΠΟΠΟῸΓ ἴο ΔΏΥ ΟἿ ; δηά 19 ΘΧΡΓΘΘϑΙΥῈ 
οἵ ἃ ῬΓΆΥΘΓ ἴον ὄνεγὺ Κἰπά οἵ πψεϊαγ δηα ργοβρογυ. 
ΤὨ18. 15 μίαϊη ἔγοιῃ 6 ἔοϊ ον νογαὰ εὐλογημένος, 
ὙΠΟ 15 Δηἀδἀ ὈΥ ΨΥ οὗ ἐχρ οετοἢ, Εογ εὐλογεῖν, 
θη υ866 ἴῃ [818 ΠΙΒΠΠΟΙ, 5601 65 θη }γεςαΥ ν᾽ 
δταξμίαν). "ἘΠ 86η86, {πογϑίογο, οὗ [π6 ἔογπιυΐα ΠΥ. 
6 {ἰν8 Ἔχργοϑϑοά ἴῃ [,αἰΐη, δαέσο, ἔθγημα φμαΐογημδ 
βαίυνο. (Τιξ8ῃ.) 

.. 14. εὑρὼν ὁ ̓[ησοῦς ἀνάριον, ““ ἠδαί8 δ5:Π0}18.᾿ δ }]6ιι185- 
ΠΟΙ ταΐίδθιβ ἰο Βιιάθι (οππ. ρ. 161. δόθ αἶϑθϑο 
Αὔὐγοβοῆ. Ὠ1| ας. ᾿Ἐπυσγά. ρΡ. 40. 

17, 10. ΤΠ 686 νϑῦβε8 βυρροϑδί {πΠ6 οὐδ ΨὮΥ 
50. ζιόδί ἃ μὰς ῥγοσοοαδαά ἔγοπη ἰἢ6 σγ ἴο 
τῆθοί 96808, δη4 γϑοεινοά ἢΐη ψ δυο ἢ βιρηδὶ" 
οι οιγΓ. [ηβίοδς οὗ ὅτι δοι!ς ΜδΚ. τϑδα ὅτε. Βυΐ 
ἐμαρτύρει Μ}}} (8 ἤᾶνα ποιῃίηρσ ἢ ψὨϊοἢ 10 ὁδη 
6 οοηηφροία. Μοϑῖ σοπιηηθδηίδίοΓβ γοίδη [ἢ 6 Θοπ- 
Ὸη τγοαάϊηρ, {πουρῖ ΟἹ {|Ὲ 86η86 ἴο "ὲ ἀεάἀπςρα 
ἴτοτῃ ἴ{ {Π6Υ̓ 8Γ6 ποΐ συ ἀρτορ. δοῖηα γοηάθυ {Π6 
ν ο 5, “Εὸῦ (Πο56 ψ᾽ ΠΟ δά Ὀαθὴ ψιἢ {6815 (1. 6. 
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ἤθη ἢ Γαϊβθὶ 1,4Ζαγι 8) ῃδἃ Βοΐπα ᾿ΠΠ685 {παΐ ἢΘ᾽ 
τοϑίογοα ἢϊπ ἴο 16: ψῇηθγοίογα (ἢ 6 τ Π|ὰ46 ψοηξ- 
ουΐ {ο πηιθοῖ ἰτη." Κυΐποοὶ αγ8 ἀονη {Π|Ὸ ἕο] ον ηρ᾿ 
85 106 856Π86: “[,Δυα]ίθυ5 δυΐθπὶ δυπὶ οχίο ρα. 
σογοηᾶ Ουρι} 485 οαπὶ οἰηροθαΐ, ασυοα 1,4Ζεγαπι 6 
ΒΒΡΌΪΟἾΓΟ ανοσαββοῖ, οὐδ ἴῃ νἱζαπὶ τγονοσαββαί." 
1, οψανογ, ργοίον {Π6 ἴΌΣΙηΘΓ ἸπιΘγργοίδ 9. 
..10, θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν. (οτηπηοη ΔίοΓ8 

ΔΓ6 ποῖ ηυἱΐα ἀρτοοά οὐ {16 8686 οἵ {π686 ψογαϑβ. 
ΟΠ γγϑοβίοπι, δηὰ βοπηθ τ᾿ηοάθγῃ σοπιηθηίδίοῦβ, ΓΘίδγ 
(ἢδπιὶ ἴο ὑ6] Θνογβ ἰη 06 ὐϑρ6]. Οἰοῖβ γοίογ {Π6 πὶ 
(ο ἴΠ6 δαημδάγίιη, 8:4 ταραγὰ {ἢ 6 πὶ ἃ8 Θχργαβϑϑινα οὗ 
ἀεϑραῖν. ΤΠΘΥ. τοηάογ, “Ὑοι ν}}} οἴδβοις ποιπίπρ' 
δραϊηδι ἢΐπι, ἔοῦ [Π6 Ρϑορὶβα δ οἵ ἢ5 5:46. Βαυῖ 
Ογε!}}, ΕΓ γ πηῖ8, τοί 5, [ἀπηρα6, δηἀ πγοϑί γοσθηΐ 
σομηπιοηίϊδίογβθ, [Κα [ῃ6 ψογα8β ᾿ῃογγοραίίνο! νυ ; δηΐ, 
Ἰηάἀθο, {Π6 βοπίθηοο [88 {Π8 [2 ΠΊΟΓΟ βρι γι δπὰ 
Ῥοϊπῖ. ““566 γα τοί {πδΐ γα τὸ εβδοι Πρ ποίην 
δραϊηϑί ἢ" Τῃ6 ψογάβ, ἴοο, β866Π) ἴο δἰμηί δἱ 
Β 09 5658 8ἃ8 {Π6 οδι186 οὗ (58. . ΤῊΘ ο]] ον! ηρ᾽ ὁ 
ἀμ τὴν ὁπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν, 15 ἀπαοιθδέσα!ν ἃ ροραΐαν 
δηὰ Πγρογθο σα] ἔογπλ!α, τηθδηϊηρσ' [Πἴ ΔΠΥ ΟΠ6 85 
Πυη Ιου 5 [ὉΠ] οννοῦθ. ΤῊ 8 Ὠγρογθοΐα οὗ κόσμος [8 ἴγ6- 
αυσδηΐξ ἴῃ ἴπ6 Νὸν Τοβίδιηθης δηα ἢ {πὸ ΗΔΌΒΙηΙς 4] 
ὙΓΙΙΟΓΘ. δὸ «Ζοπιᾶ, [Ὁ]. 71, 2, (οἰίεα Ὁγ ιοἴ3.): 
“ΦΤῊη6. ΒΑΌΡ8 πᾶνὸ ἃ βϑίογτυ δθοιιξ ἃ οογίαϊη Ηἱρῇ 
Ργιρϑῖ, ψο, ἤθη ἢ6 ψϑηΐ ουἱ οὗ {π6 88ποίυδτΥ, 
ἄγαν 411 (Π6 ψοτγὶα δἴδογ πὶ. Ανοάδ ϑαγα, 0]. 10. 
δίαξίη ἰοΐὰ8 πὰ πάι18 δὰ ἰρβὰπιὶ νοηϊς. Ὀπίσω τινος 
ἀπέρχεσθαι δἰρηᾷΏ68 ἴο 6 {Π6 {ὈΪ]ΟΟΓ ΟΓ νοϊἰδΓΥ͂ 
οὗ Δὴγ οὔθ. δὸ Μαῖίί. 4, 19. ἂπὰ 16, 24. Τλικε 
9, 38. "ἢ ἢν πὸ 

. 90. τίνες Ἑλληνες ἐκ τῶν ἀ. Ἷ. π. ἐ. τ. ξ. 1 68 
ὕθθη ποΐ ἃ {[Ππ||6 ἀοαίεα ψνῆο ννογο {Π6 Ἕλληνες ΟΓ᾽ 
Ονοοῖς ἤθτο πηθηςοηθά. δϑοιηθ, 45 ΗἩδυπΊδη, (αἰ νη, 
1νι51..8, ϑΠ θοῦ, 8η6 ϑϑιηϊοσ, {π|ηΚ {ΠΥ ψ γα {68 
ν ΠΟ ᾿ϊνρὰ ουἱΐ οἵ Ῥα]θβϑίϊηθ ἀπιοῖρ {Π6 Οτθοῖκ8, ἂἀπά 
ΒΡοΚα {Π6 ατϑοῖς ἰδηριάρα ; δηά {πδΐ ἴῸγ {1118 σϑ186 

Ἐ σμρθΕ]] ΔΙ [ΘΒ ((Ποιρ ἢ οογία! ἢν ἔοσ (ἢ6 νγοσβ6) (ἢ σοσηο. 
νΟΓϑ ΟΠ 10 “ γε να η0 ἰηῆυοποο, ' 
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1.656 716 ν8 νἵ γα σδ]] θα σα γεοῖς. Αῃὰ σογίαδίη ἰξ 18 ἐπὶ 
αἱ ἰδδί {{π|6 [6 ͵Γ6 ὑνογα «6νν8 ἀϊβρογβαα ονϑῖῦ στεεςα, 
Αϑβία Μίμοσ, ὅγγία, δῃὰ Ἐρυρῖ, ψῆεγα (ἢ6 Οτθοκ 
Ιαηρυαρα ψὰ8 νϑυηδοῦΐαγ, ψο Ὀοΐ᾽ βροόκ Οὕσθεῖ, 
δΔηὰ υϑοα {Π6 δερίυδρίης Μοιβίοη. ΒβΒιιιΐ {Π6ὴ6 18 
᾿δτραί γθάβοη ἴο ἀουθὲ ν᾿ ΒΘ ΘΓ 116 ΡΘΥΒΟἢΒ ἤθγα πη 6ἢ- 
τἰΙοποα σἂη Ὀ6 τηπογβίοος 85 βιιοἢ, 51ης6 11 σδῃηοῖ Ὀ6 
φιγονθα ἴγοπι Δ ρϑβϑᾶρα οὗ {6 Νὸνν ᾿Γοβίδπιηηϊ, 
δη ποῖ ονθὴ ἴτγοπι .[08. 7, 86. (δι [ἢ6 ἔοτγοῖρη {68 
ΜΘ ΓΟ οα]]6 ἃ ὈΥῪ {118 ἤάπ|6. Οἰἤοσβ, ἱπογαοΐοσγρ, τηδίη- 
(410 τὶ ὈΥ ἴπ686 ἅγα ἴο 6 υηδογβίοοά, ηοὶΐ οὔειῖοδ, 
ρυῖ Οὐδηείε5. Απηά, ᾿Ἰηἠδ64, (Π18 ορίπίοῃ ἢδ8 ρτραῖ 
ῬτΟΡΑ ΠΥ ; 181, ΠῸπιὶ {Π6 μδιϑ ἐοφιιοηαϊ ; ἴοτ 858. οἴϊθῃ 

. 8.5 Ἰουδαῖοι αηα “Ελληνες ἃ16 τησπίϊοποά ἴῃ ἰἢ6 Νον 
Γαβιδπιθηΐ, 50 οἴϊθηῃ δγ σ΄ ηίθβ απάογϑίοοα : 2 αΪγῪ 
το {6 σμδέοηι οἵ ἰῆοβθ {{π|68; ἔοσ 1ῃὴ8 (ὐΘΏἘ168 
Ὁ8114}}γ Μογβῃ!ρΡοα ποί οηϊυ {Π6 (οὐδ οὗ {πΠο6ὶγ σουη- 
{γν 1 [86 16 Π}}}658 οὗ {ποθ ῖγ ονῃ πδϊίοη, Ὀυΐ ΔΏΥ οἴ 6 Ὺ 
(οάϑβ οὗ Δὴγ [Ὀγοιρῃ οἰ οὐ ηδίϊοη, ἰηίο ψῃΐοἢ {6 
τσ ἤᾶνα σοηθ. ΤΟΥ, πιόγθονοσ, πη 6 ἸΟΌΓΠΘΥΒ 
ἴο {Π6 τηοβῖ σο]θγαίθα οἰ168, ἰὴ ΨΏΙΟΝ ΘΓ ΔΩΥ 
[6 168, ἴογ (6 ρυγροβα οἵ ψογβῃρρίηρ ἴθ γο. ΤἬι8 
{ΠΟΥ ψϑηΐ (0 «ζ6γιιϑα] 6 πη 4180 ῸΓ {Π|8. ΨΘΓΥῪ ΡΌΓΡΟΒΘ, 
δηὦ οἴεγοαά βδογιῆσθθ ἴῃ (ἢδὲ ρατὶ οὗ (6 (θη ρ 6 
ο4]]16α τῃ6 (ουτῖ οὗἩὨ {Π6 ὐθη11168. ΤἬΘΓΘ ἃΓ6 ἸΠΔΩΥ 
Ρᾶββᾶρθβ δχίδηϊ, ἢοΐ ΟὨΪΥ 1ῃ ΨΖΌβθρῆυβ δῃὰ 110, θα 
1η ϑισίοηϊι8, ἔγοτῃ Ψ Ὠιοἢ 1 8 ονιἀδηΐ (Πδ΄ Ρ6ΓΒΟΉ8 
οὗ {π6 ποῦ!δθϑι υἱγι ἢ" δηα Πίρηθϑι γαῆκ, ὄνθη οἵ {Π6 
ΤΆΤ οὗ (βαγ, οἴδβγθα βδογιῆςσθβ ἴῃ τἢ6 ἰθηρ|6 οὗ 
ψογιβαίθῃ. Τὴ ρϑβϑᾶρθθ πᾶνε θβθῃ οοἰ] ]θοῖθ ὈῪ 
Τρ ίοοι, Ν᾽ οἰδίθιπ, ἀπ δομοοιίρθη." Δηά, 1η- 

ἈΞΤΎΠα πτηοϑί ἱπηρογίδηϊ οἵ ἢ656 ἀτγὲ ἴῃ οἰ] οννίρ. {008. Β. 2, 17, 
8. τοὺς μὲν προγόνους αὐτῶν κεκοσμηκέναι τὸν ναὸν ἐκ τῶν ἀναθη- 
μάτων τῶν ἀλλοφύλων τὸ πλέον, ἀεὶ προσδεχομένους τὰς ἀπὸ τῶνξξω- 
θεν ἐθνῶν δωρεὰ-ς--- αὐτοὺς δὲ νῦ»---καινοτομεῖν θρησκείαν ξένην; καὶ 
μετὰ τοῦ κινδύνου καταψηφίσασθαι τῆς πόλεως εὐσέβειαν, εἰ παρὰ 
μόνοις Ἰουδαίοις οὔτε θύσει τις ἀλλότριος, ὄτε προσκυνήσει; κᾷν μὲν 
ἐπὶ ἰδιώτον τὶς ἑνὸς τοῦτον εἰσφέρη τὸν νόμον, ἀγανακτεῖν ὡς ὁριξο- 
ἕνης ἀπανθρωπίας, πὰ 4. παρῆγον τοὺς ἐμπείρους τῶν πατρίων 

ἱερεῖς, ἀφηγουμένους ὅπως πάντες οἱ πρόγονοι τὰς ἀπὸ τῶν ἀλλογενῶν 
θυσίας ἀποδέχοντο. Ῥΐϊο 1,εραί. αι (Δ). Τ. 2. Ρ. 591], 19, ψνβεῖθ 

“σ' 



46ῷ 81, )ΟΗΝ, ΟΗΑΡ.. ΧΊΙ. 

ἀρ, δον ΟΟσμ685 ἐῆοτα ψογα δὲ (πδὲ {πὴ6 γῆ 
ὍΘΙ ΟἸΠἰροηϊ 1Π Γοβθαγοῆθβ δέϊεγ ἰγὰδ σεϊρίοη, δηά, 
ἴηὴ ογάβϑγ ἴο δίϊδίῃ ἃ Κπον]θάρε οὗ 1, υδεα το ἔγεφυοηΐ 
1η6 δυῃᾶζορεθα, δι πουρῇ ΠΟΥ τῇδὰθ 20 οχίεγηδὶ 
Ρτοίδββίοη οὐ τς Ψψεον δὴ γεϊσίοη, ἢόγ ψϑγα οἱγ- 
ουπηοϊδοά. ΤΠ686 ἃῖθ, 'ῃ Αςίβ 17, 4, ςΔ]]6ἀ “Ελληνες 
σεβόμενοι. 

Απὰ 30 ΨΜοβϑίιιϑ, Νοϑϑβϑβοεῖί, οβθηῃ., δηα Κυϊηοεὶ, 
ὙΠῸ οὔβοενθ πὶ δ πουρῇ σεβόμενοι 185. ποῖ ἤαΓρ 
δαάάδα, γοί ἔτοιη {Π6 δὰ ἰοφμοπαάς οἵ ἴῃς Νον 1 θρβία- 
τηθηΐ, τη ρ8 βοπηθιϊπ168 τοίη {ποὶς ογίσίπαΐ παῖπε8, 
θη (οΥ ἤν θη οἤδηροά. ϑ8ε6. Κυϊπορὶ οἢ 
Μαῖι. 0, 6. ϑ8.ο αἶ8ϑο (ἤοβθ νδο 1 νοῦ. 42 οὗ Αεῖς 
18. ατθ οδ ἱβὰ τὰ ἔθνη, τ, ἴῃ (ῃ6 παχί νϑογβθθ, βίγι 
σεβόμενοι τροσήλυται. ΤίοΓα ἰ8, (6 η, πο ΑἸ] οΟ]Υ 1η 
ΒΟΡΡΟΕΙΒΙ: (Πδι Ἕλληνες δῖ 5Π|ΡΪῪ ἀθηοίο85 ἔγο- 
δ6ινίρ8. 

Βυΐῖ το 1818 ἱπιαγργοίδοη ἰξ τΏΔΥ ὃδ ορ)εοοίοα (δῖ 
(π686 Οτοοῖκβ ἅτ βα4 ἴο ἤᾶνα θδϑη οἵ (Π6 πυπιθοῦ οὗ 
(Βοβ6 ψίο Πδά ργοσθδάθά το Ψεγυβαίεμῃι δὲ [ῃ6 Ῥδ88- 
ον γ, ἰη ογάοσ ἰο (Π6 τϑὶ ίου5 σου γαίοι οἵ [6 ἔδβι1- 
ν4], Νον ἰ(ἢδί {Ππ α΄ η ἐξ ίθ8 νου δοοσιιδίοσιρα ἴο ἐο (8 
οδημοί δθ6 ργονθῆ, Οἰδοῖβ, ἱμογοίογο, υηἀεγϑίδηα ὈΥ 
(Πεβ6 (Π6 ᾧεμεῖϊε »γοξδοίψέοα, σα] ἰς ἃ ρεοβοί γ 68 οἵ (ἢ}6 
δῖα, ψῃοῸ Ψ6ΓΘ Βογῃ δηα ὑὕγθα 858 σἍμ.1168, θ6 δἔζεῦ- 
ΝΘ ΓΩ5 τη846 ρτγοϊρϑβίοη οὔ (ἢ6 Μοβαὶς τε! ίοη. Δπά 

ἰϊ ἰ9 8βαϊά ἰῃαιὶ Μ. Αρτίρρα, 'ῃ ἴπ6 τεΐρῃ οὗ Ηεγοά, οᾶπ)ς ἔοσ {8 ρὺγ- 
Ροϑβ6 οἵ ν᾿ βἰ [ἴησ [ἢ 6 οι μ]6, ὅσας γοῦν ἡμέρας διέτριψεν ἐν τῇ πόλει 
---ἐφοίτησεν εἰς τὸ τέμενος τερπόμενος τῇ θέᾳ καὶ τῆς κατασκευῆς καὶ 
τῶν θυσιῶν, καὶ τῆς περὶ τὰ ἱερουργούμενα λειτουργίας καὶ εάξεως, 
καὶ τῆς περὶ τὸν ἀρχιερέα σεμνότητος, ὑπότε ἀσκηθείη τῇ ἱερᾷ στολῇ, 
καὶ κατάρχοι τῶν ἱερῶν---οοὐχ ὑπὸ μιᾶς πόλεως, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς χώρας 
ἀπάσης φυλλοβολούμενός τε καὶ θαυμαδξόμενος ἐπ' εὐσεβίᾳ. Μά, 500. 
ἷη 1, 29. Αοἴ8 8, 27. 17,4. 24,11. 208. Αηϊ, 18, 5, 8. ΨιΕΙ υ8 
αὐτός τε μετὰ Ἡρώδου τοῦ τετράρχονυ καὶ τῶν φίλων εἰς Ιεροσόλυμα 
ἀἄνήει, θύσων τῷ θεῷ ἑορτῆς πατρίον τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἐνεστηκνῖας, εἷς 
ἦν ἀπαντήσας, καὶ δεχθεὶς ὑπὸ τοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων πλήθους εὐπρεπῶς, 
τρεῖς μὲν ἡμέρας ταύτῃ διατριβὴν ποιεῖται. ϑιυεῖοῃ. Αηρ;. 938. δεοὰ εἴ 
ΟδἼυηι περοΐεμῃ, αυοὰ {υάφαπιλ ργϑῖθγνο θη8 αρυιά ΗΕ γοβΟ  γυπ δ. 
ὩΟ; δυρρ]ϊοδβδοῖ, οοἸ]δυάαν!τ. 509. ΑΩηἴ. 11, 8, 5, Αἰεχαπάεσ Μ. εἴς 
τὴν πόλιν παραγίνεται, καὶ ἀνελθὼν ἐπὶ τὸ ἱερὸν θύεε μὲν τῷ θεῷ 
κατὰ τὴν τοῦ ἀρχιερέως ὑφήγησιν, αὑτόν τε τὸν ἀρχιερέα καὶ τοὺς 
ἱερεῖς ἀξισπρεπῶς ἐτίμησε. 



51. ΙΟΗ͂Ν, ΟΗΑΡ. ΣΙ, 458 

(815. ΟΡΙΠΙΟΙ, ΒΘ ΘΠ 10 ΟΑΙΓῪ ΜΠ ἃ ἴπ6 στοαίοβί ργο- 
ὈΔΡΠΠγ. (ΤΙ πγ8η.) ἑ 

δυοῦῇ ψεγα (ἢο886 ψ8ο ἀεβιγθά ἰδεῖν ᾿Ιησοῦν, ὈῪ 
ΜΘ 6 δῖα ἴο υηάεογβίδηα ποί ΟἿΪΥ δεοίηρ, Ὀὰΐ 
πανίηρ Δη ἑπέεγυϊειυ “ἢ. ΕΓ, 88 [διηρα {ΓᾺ]Ὺ οὉ- 
86 ΓνΘ5, ἔἤθ6 ψ)ὰ8 ποίμίηρ;, ἴο ΠἀοΣ (6 ἔτοτη 866- 
ἵπρ' 9065815 8498 8 ραβϑοά δηὰ τεραβ86θ8ὰ  δηάὰ {ἢ18 
{πον οἰ μοῦ δά ἀοῃθ, ογ σουϊά δ΄ ΔΩΥ {1η16 ἄο, 866 
Μαῖη. 12, 388. Τα 1, δἴϊη υἱάδγ ἣδ8 ἃ 511}1}}8Ὁ 5686. 
568 Εδος!ο δι! 8 1.6 χ. Τῆδ86 ρογβοηβ (1ἴ 5ΒΒοι ἃ βαϑῃ) 
ἰδ ἃ στοαί ἄἀδβιγα ἰο μοΪά σοῆνθιβ ψι οὖν [ογά: 
8Δη πο σοημάθγ. ΉΘΥ δα ργοῦδὈ]Υ ὈΘΘη βρϑείδίοιβ 
οἵ δ158 τ απ ρἢ 8] ΘηΐγΥ ἰηΐο Φογιιβαίθη), οΥ ἢδα δἱ 1θαϑὲ 
᾿ιεαγὰ οὔ. ὍΠΟΥ πο γα ναι [ἢδί (Π6 ΡΘΟΡΙΘ ΓΘ. 
ρατἀοα πὶ 8ἃ5 {Π6 ρῥτγοιηϊβθα Μεββίδῃ, δηὰ βαϊυϊοά 

᾿ πὶ 85 Κίηρ οὗ ἴβγαθὶ, Τῆον Κηον τἢδὲ σγοδΐ ννὰβ 
{86 οχροοίδίιοη οὗ 81} (Π6 [Ὁ] ον τ οὐ Ο γῖβϑι, (ῃδὲ μ 
νοι ϊά βοοη δϑῖδ Ὁ] 15} ἢ18 δαγί ἢν Κιηράοιῃ. Ι1η (ἢ6 
ΠοΟΠοΟΙΓΒ 8π4 δα νδηίδραβ οὗ [δἰ Κἰησάοπι {μογ, {6 το - 
ἔογο, ἀεϑιγθα ἴο ραγίοῖραίθ (48 Ἰὰ 1ῃ6 βοηβ οὐ Ζεβθο- 
ἄεο, Μεαίι. 20, 20) ; δῃά, {πεγοίογρ, δῃχίοιϑΥ νυ βϑῃθά 
ἴο τοοοιηθηα {ΠΘΌΊΒΕΙν65 (0 [6 ὨοίΪΠ6 δη4 ἔδνοιΣ 
οὐ 6509. ΤΠ8 ψ δ ΠΟΥ 866 ἴο ἢδνα ΘΟ} ]- 
οδἰδὰ το ῬΏΠΠΡ δηὰ Απάγον, Β8 ἤδνίηρ' Ἔβρβοίδ!!ν 
ΕΧριοβδθα Θχρθοίδιοῃβ οὗ [πΠ6 βρθθαν ΘβίδὈ Βῃπηθηΐ 
οὗ (ἢ γιβι 85 Κιησάοῃ. Υ̓ Πεγοίογα .68..8, 1 ογάοδσ ἴο 
δῆονγ {Π6 νδηϊίν δηὰ ἰδίδ! ἐγ οὗ βιιο ἢ ΟΡΙΠΙ ΟΠ, ΓΟ - 
(ὑγηθα βυοῦ δὴ δηβνοῦ (0 16 αἸ80 1065 848 βῃου]Ἱά 
ἴδ Κα {μοῖὰ ρμογσαῖνα ἰδ τῃουρῇ (86 {ἰπ|6 ᾿ῃ ψ Ποῖ 
(86 ΒαμοΡρ νοι] ἰηνθϑὲ τ ἰῇ {πΠ86 ρστγραΐοϑὲ 
ἢοποιῖϊβ δῃά γοναγαβ, ψγὰ8 σὲ μαπὰ, γοῖ ἰῃδὲ {Π088 
Ποηουτβ ποι]ὰ Ὀ6 οὗ αυϊία ἃ ἀἰβδγθης ἡδίπγο ἴο ψηδῖ 
(Πὸγ ἐδηοϊοά ; βίῃσθ δν1}8 οὗ ῆθ βενθγεϑί Κπὰ ψοτθ 
ἢχβί ἴο θ6 Θῃησοιυηίογοα ; δηκ ΤΠΘῪ τηυβί ἐΓοδά 1 (ἢ 8 
βάση ὑδίῃ, 1 ἸΘῪ 6 ΓΟ ἀΘβτουῦ5 οἵ {Π6 βᾶτηθ ΠΟΠΟΌΣ, 
(Μιοδ6|15, Κυϊηοοῖ, δηὰ Ἐοβθηῃη).) 
Τιεπηδῃ οὔδογνοβ, {δαὶ δ Βουρῇ [Π86 πιοῖίνας Ὁ 

σὴ {ΠΟΥ 6 ΓΘ Ἰηἀυσεα ἴο 48 {Π||8 ἰηΐογνίαν τ 
ψ68085, ἄγ ποί πιδηϊὶοῃθά ὈΥ 1πΠ6 Ενδηροὶ δα, δὴν 
ΠΌΓΕ ἰΠδὴ ὙΠαδὶθοΥ 9658 δαυ 6 (ἤδη, νοὶ (Π6 



464. 37, ΠΟΗΝ, ΓΗΑΡ. ΧΙ]. 

οομητησηίδίογβ Αῦονο τηθηϊοηρα πανο, ΜΗ} ΞΟΠ16 ΡὑΓΟ- 
Ὀ4Ὀ11Πγ, σοη]δοίαγοά {Πδῖν ᾿ηταπτίοη ἔτοπ [6 511086- 
ᾳυρηΐ ἰαηριαρα οἵ οὖν [ογὰ. ὙΠοῖμογ «6508 
δαιηϊ6α τἤδπ ἴο 8η ἰπίογνιον, ἰ5 ηοΐ οἶθαγ. (ἰθγίδι η 
1 15 τη ποιῃϊηρ σλη 6 1ηΐογγοα ἔγοπι (ἢ 6 δἱέθησε οὗ 
[Π6 Ενδηρο!ϑι. Μδην σοπιπιοηίδίογβ, 85 Μαϊἀοηδίϊ, 
(εεαγὰ, δηὰ Ηδηηοπά, {πη Πα αἰά ; ὈὰῚ 1 ἀπι|ρ6 
15 οὗ ἃ ἀϊθδιθηΐ ορίηϊίοη, ἃπα γαπιασκβ παῖ [ἢ086 
σοιῃτηθδηΐδίοτβ 40 ηοΐ 580Π ]Θη]ν δάνογί το {86 εἰτ- 
οαιβίδηςσαβ οὗὨ ἐΐηιο δηά ρίασο, πᾶτη δον, {Π 6 Ποῦ 688 
οἴ ουγ [οὐδ σοπίηδησο οἡ οαγίἢ, δηά {Π|| πη51}- 
ΔΌΪΘη688 δῃηὰ ἱποοηνοηΐθησα οὐὗὨἨ {{Πὸ ρμίασο, ΜΓ ἢ 
ΒΘ6ΙῺ8 ἰἴο αν θδθθη ψηΠουΐ {{Π|6 ΟἸΕΥ ; πὰ, [ἢθγα- 
ἴοτο, σοῃοϊυάδς (Πα οὧὖνἂν [,οτὰ εἰ ποέ δάταϊῖ {Π θη. 

28, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθὴ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἵνα 18 Ρμαΐ ον ὅτι; 48 ἴῃ Ατβιορῃ. Νυῦ. 1232. καὶ 
ταῦτ ᾿ἐθελήσεις ἀπομόσαι μοι τοὺς Θεοὺς, ἵν᾽ ἂν κελεύσο 
ἐγὼ σε. Αηά 80 2οἢῃ 18, 2. 1 (οτ. 7, 29. [{ πιυϑί 
Ὀ6 οὐβογνοὰ {πὰϊ δοξασθῆναι 185 υβ6α Β5οιηθΕ!Π1|65 ἴῃ ἃ 
τροϑιγιοίθα 86η86, οἰἴΠογ οὐ (Π6 ργτορδρδίίοη οἵ ΟὨΓ31}8 
(ἰοοςτίηα, ἴῃ νοῦ τῃ6 ἀχοοίίθηςθ δηὰ ἀϊρηιν οὗ 
“ψ65ι1.8, (6 Μοϑϑιδῇ δηά ϑανίουγ οὐ ἴῃ6 ἢυπΊδῃ Γᾶ6Θ, 18 
ΠΠυδίγαϊθα δηὰ δοκηον οάροίά ; (48 ἴῃ ΨΖοἤη 10, 14. 
δηά 17,.10,) οΥἦ οὗ {(π6 ἰδἰον δη]ονοα Ὀγ ΟἸγῖβὲ 1 
Ηβᾶνθῃ ; ἃ8 ἰη “2οἤη 7, 89. 17, ὅ. Δηἀ βϑιρτα 16. Αἱ 
ΟΥΘΙ {{π|68 10 18 υϑ64 [ἢ ἃ ΤΏΟΓΟ οχίθηθθριὶ 86η56, 80 88 
(ο 5ρηϊν δὴ δοκηον]θαρσιηθηῖ οὗ τΠ6 ἀρ! οὗ 
ΟἸὨγίδι 48 Μββϑίδῃ, δηα {Π6 βαργαπια ἰδ ον νυ ὨΙοἢ 6 
ΘΏ]ΟΥΒ ἴῃ ἤδανθῃ, 8ἃ8 ἰὴ 13, 81, δηὰ {Π6 ργεβθηΐ ρ83- 
βᾶρ6. Βὸγ ἴῃ [6 ρίογίοιϑ ἵπογθαδο οἵ (ἢ σ  50 1801} 
15. ἤεγα δάνογιθα ἴο, 15 μία ἔγοπι [Π6 οσοαδέοη Οἢ 
Πσἢ (ἢ 6 οτα 8. 6 γα βρόίκθῃ, δηὰ ψῇῃϊοῦ ν88 ρίνοη 
ὈΥ {π6 ατϑοκβ ἀδβιγίηρ ἴο ἢᾶνθ 8ῃ ἰηϊογνίαν ψΠ ἢ 
δεϑὰ8. [18 τηδηϊδβῖ, ἰοο, ἔγοπι (Π6 5:01 {4 6 ῥτο- 
Ρουηάααα κἵ νϑγ. 24. (1η ψ οὶ 90680}5 ροϊηΐβ οαΐ (Π8 
στοαὶ οἴοδουν οἵ ἢϊ5 ἀθαῖῃ ἰοναγάβ Ἰηογθαϑίηρ {{|6 
ΠΣ ΌΘΓ οἵ 15 αἰβο!ρ|65:; σοιηρᾶγα νόγ. 89), 848 4]80 
ἔτοπι νϑγ. 26 ἃ 26. (Νοββοὶξ, Ορ. Τ᾿ ὁ. ρ.9. ΕἸαί. ὅγπι. 
Ῥ, 4, ρ. 4. ἀηὰ Καυϊποοί.) 
Το (15 ἱπίεγργείδίίοη, πόνθνογ, Τιςδη οὐ]αος; 
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οἡ {Π6 στομηᾶ (παι {Π.6 ἐτμίϊ οΙ]ο 6 ἔγοπα [6 ψοξαᾶ8 
γΥ {1Π86 ἀθονα αριππιοηίδίοτβ, 18 Πα ΘΓ να] θά ἴο 
5 ἴῃ [18 ΠΟΙ ΔΠΥ ΟἾΠΘΥ ρᾶβϑαρθ, δηᾷ, ἱμῃάθοϑά, 15 
ΠΘΠ δῦ σοηῇτγημθα Ὀγ ἴδοϊ ὨοΓ οχροήθηοθ. ΕῸΓ (88 γ8 
..6) (πΠ6 ἀοφβδίῃ ϑιθθγοα Ὀγ (Ἰγῖϑὲ οἡ {Π6 Ογοϑβδ, 80 8 
ἔτουν ἱπαἀιοίηρ' ΔῺΥ (0 ἐπιδγασο (ἢ 6 ΟΠ γιβέίδη γα] ρίοῦ, 
᾿νὰ8 ΓΑΙΠΘΙ σἁ]ου αι ἰο δέον ἴθι ἔγοπι 1 ; 18.48- 
της 848 (ἢ6 ἤοσίτίπο οὐ (ἢγὶβὲ ογιιοιβρα ννὰ8 ἴο {6 
ονβ 4 βία Πρ ὈΪοςΚ, δηά ἰο ἴπΠ6 γε [οο ἰδ - 
689. Τ]ιογοίογα τὸ ἐλῤὲς (γιὲ οσομίᾷ ποῖ τοίρσ (ἢ6 
θεηεῆςία! οβεοῖθ οὐ "18 ἀθαῖῃ. Τῆθ ρίουυ οὐ Ὁ γίβε 
ἤσγθ τηθηϊοηρᾶ, γαίῃοῦ σοηϑιϑίθα ἰη (ἢ6 Γοϑυγγθοίοῃ 
ἔγοιη ἠδδίἢ, δϑοθηβίοι ἴο ἤθανδη, δηὰ βιεςὴς δἱ {Π6 
τρις Ὠδηᾷ οὗὨἨ (Π48 Εδίῃοσ, πᾶν ὄνθῃ ἴῃ {πῸ ἀδδίῇῃ [ἴ- 
Β6 [ἢ ν πο 6 ϑυξογοα ἔοσ {Π6 βᾳ] νδίίοη οὗ [Π6 Πυ πΊΔῃ 
Γϑ6Θ, οὗ Π15 ον ἔγϑο ν}}}, δηά ἔγοιῃ ἐη6 δϑιιηάδηϊ Ἰονα 
Μ]]οἢ 6 ὈοΓγῈ ον ασγαβ [ἢ6 ΕΔΙΠΟΓ δηά ἐονναγάβ πθῃ. 
ΓΠ5 “ίογψ σνουϊά 6 Θπλ ΠΘΉΕΪΥ ἀρ] αγοά, ψ μθη ἱξ 
θθοάτηβ ΖΘΏΘΓΑΠΥ Κπονῇ οὐ Θαγ ἰΠδὶ [6 ἀϊοά ἴο 
Βᾶν 6 ΠΊ16Π,--- 84, τηογοονθὲξ, γοίυγηθα ἔομη ἐ641}} ἴο 
16, δὰ ἀδβοθηήάθά ἴο ἤδανθη, δῃὰ ν 88 σοηϑβίυϊ64 
ἢοδα οὔἰδαε υμηδη γᾶςρ, [ογὰ οὗ ἤθανθῆ δῃά δαγίῇ : 
Δηα,ἤη 4] γ, ἤδη ἢ Βπουϊα θ6 δοκπον]ράροα ὃγ ζ6νν8 
ἀηΐ (δηΈ1|65 ἃ8 (ἢ6 βιργοιηθ δανίοιν οὗἁἨ 41} τηθη. 
(Π84η.) [ἢ {118 νίονν οὐ [86 8ι0)6 οἴ, ψ ὨΙςἢ 15 α180 
ἴΚοη ὈΥ [ἀπηρο, 1 πηιϑῖ ΘοΙ παι εἶθ, 

, 44. ἀμὴν ---- ἐὰν μὴ ὃ κόκκος τοῦ σίτου ---- φέρει. ἴ 
σαηηοί 866, ψ|] Κυρίκο, ἤονν {Π158 σοιρδγίϑοη οδῃ 
να γοΐθγεηςα ἴο (ὴ6 θῇ νῆο ἢδα βουρῇϊ δ ἱπίγο- 
ἀπςσεοη ἴο (ἢ γΙϑέ. 10 γαίῃογ β6θι8 ἰσ Ρ6 Ὃ δον 
εἰ ἀσίγαξίοη οὗ [6 ψογαβ ἱπιπχοάϊαίον ργθοθαϊπρ: 
η. ἃ. “41 κυαϑ ϑαθηλιί (ο {Π6 846 ἔλα ψ ς΄ ΠάΡΡ 68 
ἴο ἃ ρΓαὶη οἵ σογῇ : [ὉΓ 85 ἐξ τηυβί ἀϊ6 δὰ ὃς θυγιοά 
ἴπη (ἢ6 φαγί, ἴο γἱι6] ἃ 8Δη 1ποῦθα86, 80 τη 7 ϑυηηϊξ 
ἴο ἰδπηρογαὶ ἀθδίῃ, ἴῃ ογᾶδγ ἴο ργοάιοδ ἃ ργθαῖ δρὶνὶ- 
ἐμαέ ἱπογθαδο. ((ομηραγο 1], δῷ. δηὰ 10, 16.) Α 
σταῖ οὐ σόοσῃ ἰπγονπ τηΐο [Ππ6 δαγί, }}1685 10 αἷς," 
(.. 6. Ρυ ταῖν, ) ΓοΠ]81}5 8] η6, 1. 6. ἢδίῃ Ὧο 1πογϑὰβ6." 

ἈΠἢ, 6. δΦοηις ἴ0 ἀἴ6. Τ]ν)δ 8 δροΐξῃ δοοογάϊηρ ἴο ἔνε ἐπηρριήδος 
᾿ ΡἈΠΟΒΟΡὮΥ οὗ ἰμδὲ αἰσθ, ὉῚ ννῃ ἢ ἀεαῤῆ, (1. 6. 16 σοττυρτοη δηὰ ἀΐο- 

ΜΟΙ... 1]. Φ2Ὴῃ 
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24. αὐτὸς μόνος μένει, τοπιαὶη 8 αἴοπε, ἱ. 6. δυΐ ἃ ργαϊη 
οἵ οσοζγῃ, βἴθγι] 6, δπὰ ψ Ποῦ ἰΏσγθα86. δὸ μεμονωμενή 
ἴῃ 1 Τί. ὅ, ὅ. δΔηὰά (6 ἮορΡ. ὙΠ τη Ρ5. 68, 7. 
“ΝΟΥ (οὔβογνοβ ζΔΠ1ρ06) οδη 1 6 οἴθογν 86 ἴῃ 186 
ῃδίυγα οὗ {Πρ ; βίηςθ, ὈῪ 1018 πηθᾶῇβ, [ῃ6 αγάθν 
Ρδγίιο 8 ἀο ποί βοΐϊϑῃ δπά Ἰἰᾳιιθίυ, ψ ἢ ϊς ἢ οὐρᾷὶ (ο 
ΒΌΡΡΙΥ ]υἷςσα ἴο {Π6 τοοῖ, δῃά Θηδὃ]6 1{ ἴο 8816 ἴτοπι 
186 ον, Βγ {18 σομηρδγίβοη οὐγ [οσγά τηθδῃ8 ἴο 
880, “1]0η1|68585 1 416 1 οδῃ ποθ ργοσιγα βαἰ νδί!οη 
[ῸΓ πΊθῃ, ὩΟΣ πΊγ86}} θ6 ρ]ογιῆεά; θαΐ ὈγΥ ἀγίηρ, [588] 
Ὀ6 οηδοϊοὰ ἰο οὐίδιη βαϊνδίίοη [ὉΓ τη, δῃὰ δἰΐβδὶῃ 
απο σίογγ." (ΤἸΔη.) ; 

, 
45. ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ---- αὐτήν. ΜΉΘ οἷν 

Τοτὰ βρθᾶκϑ οἵ ἢϊ8 ἀδαίῃ, δὰ {Π6 ρίογυ νοὶ. Βῃου]ά 
ἔο!ονν ἰ, ἢ6 α'8ο (θεῖ θ8 (ῃδὲὶ [Π6 ΑὺῪ Ὁ ψ ἢ Ποἷλ ἠδ 
Τηιιδὲ δηῖογ ἃροη ἰΐ, {Π6 88Π|6 πμῬιιδί [18 αἰδοϊρίος 11|τ6- 
ψν 186 ἰγοδὰ ; δηὰ [ἢδ΄ Π6Υ ψῆο ἀδβίγα ἴο δίίδίῃη σοῃ- 
τ] Οἢ 1η ἢϊ8. σίογψ, τῃυ8[ ποῖ ἀδο!]η6 ρατγίο! ρα 
1η 18 μενα ἃΔπα δσωβενὶηρ8. (Τ ἰπ|ὰη.)ὺ ΤΠ 86Π86 
ἴἼΔΥ 6 8 ΘΧΡΓΘΒΒΕΩ : Πδ Ψῆο 50 Ἰονοῖῇῃ ἢ]8 11{8 ἃ 5 
ἴο ῥγοίδγ ἴο {ἢ 1οβ8 οὗ 1{ {Π6 1058 οὗ 1π6 δάνδηΐδρεβ 
οἵ ΠΥ Κιηράοπ), 6 8}4]}} Ὠθνεῦ δ] οΟΥ πα ἐδ] γ 

βοϊαἴϊοη οἵ ραγίβ,) νυ αϑογί θὰ ἴο ἃ βγαΐῃ οὔ βεεὰ οογ ἀδροβίἰβὰ ἴῃ 
Πα εατί. Τιυϑ [ἀπιρα οἰϊε8 ΤΠοορῆγ. Ηἰδβι, Ρδηῖ. 8,11. βίος γὰρ 
ἐστιν ἑκάστοις ὡρισμένος εἰς γονὴν. 80 850 Κιπγοϊὶ οἡ 8. 78, 47. 
Εἰίάι μ]αμἴεβ τοῦτα οοηνθηϊῖ, αὐοηΐαπι ἰῃ οἂ δδὶ υἱβ νερείαιΐνα, 
ϑδηθεάσιπι, ἴο]. 91, 1. (εἰϊεὰ Ὀγ ΝΥ εῖ58.}) σοπηραγεϑ ἴπὸ ρεγιρίδίίοη οὗ 
οοσγῃ ἴο ἴἰπ6 γοϑυγτγθοίίοη οὗ ἴῃ ἀοδά. “ἢ. Μεὶγ Ὀείΐηρ; δοϊκεὰ τῇἢθ- 
ἴπον {(Π6 ἀοδα γίβα δραΐῃ παϊβά, ογ οἰοαϊ θά, δηβινεγεὰ Ὁγ δῇ ἀγρὺ"- 
τηθηΐ α πιἱποτὲ αὐ πια)μδ: Υ̓ου τΔΥ ἀεϊεγπηίης ἴπ6 μοϊηϊ ἔγοπῃ ςογῃ. 
Ἐον ἰξοογῃ, νυν ϊοἢ 8 Ὀυτίοα ἠδἰκοά, οοιθδ ἔοσί ἢ νυ ἢ δυο δὴ βθυη- 
ἀδῆςε οἵὗἉ οἱοϊέηρ;, ἴνονν σηυοἷ ΤΏΟΓῈ 8} |8}} {}16 1ι1ι8ῖ1, ννῆο τὰ Ὀυγὶρά, 
οοια ἔοτί ἢ οἰοΠαὰ ἰῃ {πεῖν ραγι)εηϊβ.᾽" 1.δηρο, πιογεοτοσ, οὔδογνοβ, 
(παῖ ἠοῖ αἡῷ ΠσοΓΓιρίΐοη 18 Ὦεγα τηρϑηῖ, υὰϊ δυο 88 18 βδυςοοοάοα 
ΌὈΥ βευϊῃδίίοη : δηᾶ ἴπαϊ ἢν ἀδαΐίι 8 ΠΕΓα τηδδηῖ, ποῖ ἴδ ἰοϊα] ἀ6- 
δίγυοϊίοη οὗἉ ραγίϑ, Ὀυΐ οηἷγ τἢ6 αἰΞϑοϊαϊίοη δηὰ οοττυριίίοη οὗ (᾿οθ6 
ὙΠ ΟὮ ἀὺ ποῖ οοηίαίη ἴμ6 φζεγηὶ ἔγομι νον (Π6 πονν ρἰδηΐ '6 ῥγο- 
ἀυοεα. ΤΠ ΐδ (ςοητίπιι68 Π0) ἰδ δηδίορουβ ἰο ἴῃ ἀδδίῃ οὔ πιδη, ὈΥ 
ὙΠΟ ἢ, ῬΓΟΡΕΥΓΙΥ ϑροακίηρ, {παὶ δἱοης ἴὰγηβ ἴο σογγυριίοη τ οἢ 19 
ποῖ (86 ζοῖτῃ οὔΠ Ὀοαγ ; {Π|8 Βεΐηρ' ργεβεγνϑὰ ἴωσ γεδιιϑοϊ αἰΐοη ὮΥ 
Ὀινίης Ῥγονίάεῃοθβ. Τῆι8 διροηρ ΤΔΩΥ ΟἰΒοΙ ρϑββαρεβ ἴῃ νυ] ἢ 
[ιὰογείΐα8. οοηρδαγεβ ἴϊε τουϊαιίοηθ οὗ (Πρ ἴῃ ἠδίυγε, ἰ8 ἴῃ ἔοϊ- 
Ἰονίῳ : Ναὶ ᾳφυοάοσυηαυδ διιῖ8 ᾿πικέαέμπι Βηΐϊθιι8 ἐσ, οομίΐπυο μος 
Τοσ ἐδέ 1110, φμοα {δέ απέο. ([.Δτωρ6.) 
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ἀοσβεϊηδὰ ἔογ ἢο86 (δἰ ἢ 1] ἔΟ]] ον οῦβ, ἢ δησουηΐεογ 
81} ρμ6γ}]8 δηὰ ἀδηρθγβ ἴῸΓ τὴϊη6 δηα 1ῃ6 ΟΒρ61}8 
88 Κα.᾽ ΦΦιλεῖν τὴν ψυχὴν 15 εαιΠναἰοηΐ (0 Φιλοψυχεῖν ; 
Δα Ὀοῖῃ {Π18 δῃά Ἴ: ΟρΡρΡοβιίθ ρῇῆγδβθ μισεῖν τὴν 
ψυχὴν τηυϑί [)6 ταβίσ οἰ 6 6] Ὦγ ἐΠ6 σοπίοχε, Δη4 {Π16 οἰΓ- 
ουπμηβίδησα8 οὗ [6 οσᾶ86. 'ΓΠ6 ἔΌΓΠΊΘΙ Ψ1}} ἀθηοίθ ἴο 
““ ριοοϑεὶυείν ἰουθ," δηὰ {{|6 ἰδίἴθι ἴο ““ἰουθ ἰ655 ἐδαη.᾽" 
δα ἴπ6 ποΐθ οἡ Μαίξ. 6, 24. δηὰ (]α55 Ρ]1}. ϑδοσ. 
Ῥ. 290. 1)αιἢ.Ἐ, 

260. ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ τις. ΓΘ ρΆ498δ σθ τὴδυ "6 (ἢιι8 
ῬΔΙΔΡὮΓΑΒΘΑ : “1 ΔῺΥ οἠα ψοι ἃ ἀςδα!ςαῖθ ΠΙΠ]86 1 

Κ᾿ λμβοεῖὶ, Ῥγεἰβιεἴη, δηὰ Κυρκα μεγὸ δάσο ΠΠΔΩΥ ΘχδτΏρ[εβ οὗ 
φιλεῖν ψυχὴν (οτγ, ψ Ποῖ 8. πιογα πδυδὶ ἴῃ πα ΟἸΔββῖ 8] υυγογβ, 
φιλοψυχεῖν), ἃπὰ 8 Ορροβὶῖε58, δη.1, νυ]ιαῖ 18. Οὗ ΤΏΟΓΘ ΘΟ ΒΘ 6 Ώ06, 
[06 δεῃ[ἰπηεηΐβ οὗ {πὸ δῃοίθιϑ ΘΟ δὴ δχοθϑϑῖνο δί(ϑοῃιηθηΐ ἴο ἰϊδ. 
ΤῊυΒ Ευγίρ, Ηεγ. ν. 456. οὐ φιλεῖν δεῖ τὴν ἐμὴν ψυχὴν" ἴτω. 
Ἑυγὶρ. Ηες, 315. πότερον μαχόμεθ᾽ ἣ φιλοψυχήσομεν ; Ατίϑ[14. ἴῃ 
Ἐτεοπδαηι, Ρ. 79. οὐ δεῖ δὴ φιλοψυχεῖν; οὐδὲ τὴν εὐδαιμονίαν τούτο 
μετρεῖν---εἴ τις τοῦ μακροῦ γήρως ἀπέλαυσεν---ἀλλ’ ἡγεῖσθαι τουτῷ 
κάλλιστ᾽ ἔχειν, ὅστις τὴν δοθεῖσαν αὐτῳ τοῦ βίου μοίραν ἐν τοῖς καλ- 
λίστοις ἐξέπλησε, καὶ ὅστις ὥσπερ ποιητὴς ποθούντων ἀκούειν ἔτι καὶ 
ὁρᾶν κατέλυσε τὸ δρᾶμα. 1,γϑ8ϊ88 2. ἄνδρες τ᾽ ἀγαθοὶ γενόμενοι; 
καὶ τῶν μὲν σωμάτων ἀφειδήσαντες, ὑπὲρ δὲ τῆς ἀρετῆς οὗ φιλοψυ- 
χήσαντες. Βεδία68, ΤΏΒΩΥ ΟἴΠΟΣ ρ4388. 969 γῇ ΕΓ φιλοψυχεῖν δἰρη ῆε8 
ξεπεγαὶὶῳ " ἴο οἴοοβα ἴο ᾿ἵνα,᾿ ἀπα βοηηδῖ! Π)68 " ἴο ῥγϑῖδυ "6. 

Ουγ [ογὰ, ἴῃ ἴἢ686 ννὸογά5, μα8 ποῖ γοΐεγεηςα ἴο αὐ Οἢ γί βϑ(δη8 οὗ 
8}1} ἀρῈ8 ; ἢ6 88 8 6βρδοΐδὶ γεβρϑοῖ ἴο ἴΠ8 (ἴπη6 ἱπη πιο 4[Ε}γ διιδ86- 
υεηΐ, αηα ἴο: {πΠ6 ἢγϑι ργοΐδβϑβοι 8 δῃηὰ ἰθϑοῇογθ Οὗ ἢΐδ γε] ρίοη. Τὸ 
ἐλ656 Ἦδ τιϑδηῖ ἴο ρμοϊηϊ ουἱ αἴ Ὁν πο οἴδῖ νᾺγ σοι [ἢ γ δἰἰαὶα 
ἀηῖο ρίονν, Ὀυΐ {πᾶ τ» ἢ {ΠΟῪ δανν Ὠΐπ δου προη ; δπὰ (δαῖ ἰ 
{πο γ ννου]ὰ ὑε δἀη)γίηἰδίγαΐογβ οὗ ἢ 8 Ἰηράοπι, δηα ρδγίακετβ οὗἉ ἢΐ8 
[ο]]!εἰῖγ, {πὸ ν πηαϑῖ 86 σοπιηρβηϊοηθ οὗὨ ἢἰ8 ΔΒ] οἴ οἢΒ δηὰ ἀδαῖῇῃ. 
(Οοηραγα Μαίίἢ. 10, 37. 16, 24. [πὸ 9, 28. Μαγκ 8, 84) [εἰ 
ΤΩΔΥ͂, Ὠονγονοσγ, ὑν ασοοπιποααξίοη, Ὧδ τεΐεγγεά ἰο 4}} Οἢγίϑ Δ Ώ8, 
᾿πδϑιη πο 85 ἰς Ὀδῆονθϑ ον ΘΓ ἰπαϊνίάα] ἰο μίαςα Πἰ8 Παρρίπεβϑ ποῖ 
ἴη 1π6 {Πρ οὔ (18 1πἴ, δὰ ἴῃ {1| Ἰοτά δἰοθηα; δηᾶ 80 πίρῃηϊν ἴο 
ῥτγῖζα {πῸ Ὀεηεβίθ δηὰ ὈΪεβϑϑίη 8 ἱπιραγίθα ὈΥ͂ ἢἶΠ1, 88 [0 ὑ6 Γέδαγ ἴο 
δυυηιι ἴο 1Π6 1085 οὗ 4}1] φαυτὨ]γ σοοίθ, απὰ ὄνθη ἰδὺ ἄονγη 116 1156] 
γΑΊΠΟΓ (ΠΔῺ ἔογβακε Οἢγίβῖ, δηα ἔογίοϊς [Π6 88] ναί 'οη ργοσυγοα Ὁ 
Ηἶπι. (ΤΙτπ8η.) ΜΓ, Βυ Κίον ἤογα σου ρΑΓΟ8 8 5᾽ π}}} 87 βοηἰἰπηθηΐ οὗ 
Μαχ. Τγζ. Π)135. 39. ρΡ. 471]. εἰ δὲ θανάτον, δια. νγνῃ!οἢ) ἢ [{118 ἴΓΔΠ8- 
Ἰαῖοϑ “1 (ἢ βοϊ ἀΐεὺ οὔϊδηι᾽ πγ865 ἀεϑρῖβεβ ἐθαῖ ἢ ἰῃ αἴ[16, δη δἵ 
8568; ἃΠἀ δνεσν ΟὨ6, δβοροταΐῃρ ἴο πε ἀὺΐ. ΟΥ Ὀυδβίηε88 ἴῃ νγ ο ἢ ἢ ἰδ 
εἰιρί ογεά, ἀεδῖγοθ μοί πίηρ᾽ πιοῦα ἴπδη (0 ἀΪδ ἰη ἃ ἰδ αὉ}8 δ πογθῆσο 
ἴο ἰδ: 8081} [ἃ θ6 παπάβοπηθ δηὰ ποπουγαῦϊΐα ἰῇ τἢ6 ΡΠ} ΒΟΡὮΘΓ 
αἴοῃς ἴο ἀεβογί ἢἷ8 ροϑί, 0 αυἱὶ [ἢ6 8}}}0, ἀηὰ, ἴῸΓ (6 δ6ΚαῈ οὗ βανΐηρ 
8 ᾿᾿ἴδ, (Ὦχον δινδὺ ἢἷ8 δ ἰοἰ, {πὶ 18, ἢἷθ νἱγίπο }" 

Φης 
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ἴ0 ΠΊΥ ΒΕΓνΐοΘ, ΟἸΓΠ ΘΓ 85 ΠΥ (156 }}|6, ΟΓ ἔδδοῃὸγ οὗ τὰν 
το  σοη, ἢ πιυϑὺ ἔΟΠ]ΠΟΥ Πὴ6 88 18 Ἔχθηιρίδγ, βὺ}» 
ταϊἰηρ; ἔο 41} σα] πη 1685, ἀπά ονθη ἐἰδδιῆ 1861, ἔος 
1π6 ργοραρδίίοη Οὗ πὶ τοὶ ρίοη ; δηά σβογα 1 δλαδ 
δε, (ργοβοπί εἶμι ἴογ ἴῃ6 ἔυΐυγ6) {πα γα ΝΗ] 6 ΒΕ Υ 
τὴϊηϊϑῖοῦ δηά ρδγίακοσ οὗ τὴν (δ  ογ." ΟἸγίβὲ ρὰγ- 
Ροβοῖγ εἰρί ογθα [ἢ6 (ΘΓΠ18 διακονεῖν Δ διάκονος, 8- 
σοτηπηοάατιηρ ἢ8 ΨψοΓγά8 ἴο ἴΠ6 ρΓΘσοποοΙνοα ΟΡ ΠΟ 5 
οΥὨ ἢϊ8 ἀἸ8οῖ 0 ]65, ψῇο αῇροῖϊθα ἢ6 σοῦ Ποησυτβ Μὶ 
{Π6 Θαγίἢν Κίηράοῃι οὔτης Μαβϑίαι. Τιμᾷν, {Πκὸ (86 
Ηδοῦ. Ἴ29, βρη: ῆρδβ ἐὸ γεισαγ ἃ ; 88 ἴῃ Χρη. Αῃ. δ, 8, 
11, ἀπά Ογτγ. 2, 8,6. δεθ ϑίυγΖ. [,6χ. θη, Κυρκε 
ΟὨ Ἱ Τί. ὅ, 17, δηα (Π6 ποῖθ οἡ Μαεαίϊί. 15, 4 ἀπε 47. 
Απα 80 ἴπ6 Βιδθθίηϊσαὶ Ὑγθγβ. ὅ866 δεῃοοίίροη. 
(Κι η.) 

27. νῦν ἡ Ψυχὴ μου τετάρακται. δϑοπια δηςίθηῖ, απὰ 
πηοϑῖ τηοάδγη σοπ πΙΘηἰδίοῦβ, ρἰδοα ἃ τη8τΚ οὗ ἱπίογτγο- 
βαϊϊοη αἴτεον ταύτης, ρὶνίηρ ἴῃ6 ψογὰβ (Π15 56η86: 
“ Ἀπά ΠΟΥ͂ ΓΠΥ 800] 18 ΘΠ] ΘηΕΠΥ ρογίυγθοα! ὙΥΠαΐ 
8Π4}} 1 βαΥῇ δ[,α!1 1 8δαν, Εδίπογ ἀνθ πη ἔγοηι 
(18 σαἸδπλῖγ. ΒΒ ἴὸγ 1ἢ15 σδιι86," ὅς. Ηδσγο ἴπθγα 
ΓΘ ἔνο αυδϑβίίοηθ, ἀηἃ {ὸ ᾿ηίογγορδίοη8. Βρ. 
Ῥράσοθ, ΠΟΊΤΟνογ, [Ὁ] ἹΠρ᾽ ΒΟΠη6 ΔΠποΙΘηΐ ἱπίογργοίοβ, 
δαορίβ ἴΠ6 σοϊῃπηοη Ρυποίιδίϊοη, δη4 οὔβοσνοβ, (πδὶ 
(Π6 ἴγουῦ] οὗ οὔτ 1,ογα᾽8 8301} πηδάθ ἢἰπὶ ῥγαν, δηά 
16 880, οΥ γαίγασί ἢ18 ὑγαγοῦ. ΒΒ 88 (ἢ τοχί 
ἀοα8 ποΐ οὐ βο 0.8 ἴοὁ ϑρὈοβα {ἢ]8, 80 1ἴ 566Π158 πηοβῖ 
παέωαγαί (πα, Ἰηάθεά, πηοϑί γευογθηξ ἰονατβ οὔ 
ΤΙ,οτὰ) ἰο ἴδ π6 ψογά8 88 ἴνγο ̓ π᾿θγγορβίοηβ. ἜἘΠ6 
Ῥᾶ558ρ8 18 ΕΧΟΓΘΙΊΘΙΥ ραίῃδίῖς, δηα (10 86 [πὸ τνογὰβ 
οὗ (πη ρὈ61}) “1 βυι64 {ἢ ἀἰδίγοϑ8 οὗ οιις 1,ογά 8 
801} ἰο δβυρροβί, δἱ 3,75, ἃ ροι([(ἰοη ἔογ ἀθ] Ι͂νϑγαῆσα. 
Βαΐ τῇ {ἢ18 ἢθ 8 1ἸηβίδῃεϊΥ οποοκοα Ὀγ {[Π6 τοῆδοίίοη 
οἡ 1Π6 6πά οὗ ἢ]8 σοιηΐηρσ. ΤῊΪΐ5 ἀδίθυτηηθ8 Πἰπὶ το 
ΟΥὙ ουὔδ, “Βδίῃο, ρου ν (ὮΥ πδιηθ;" ψΏΙΟἢ ψγ188 
ποΐ Ρυΐ 85 ἃ αυθϑίίοη ; 11 185 ψῇῆδιί ἢἷ8 τηϊπὰ ἤπαν 
δηὰ ΠΥ δοαυΐθβοθβ ἰη. Οομρᾶγο Μαί,. 96, 38. 
8664. 8δηα [κε 12, δ06. ἘΠ ΥΠΊ5 ἢ88 ἤογο ἐπ6 [0]- 

᾿Ἰονίηρ ἤπθ γϑιῆδσκ : “Τῆηδῦ ΠῸ οπδ τηϊρῇἢϊ β8ὺ [πὲ 
ἢ6, 85 δεῖπρ' ἀχεμερέ ἤγοπι ἠιιπιαη ιτυεακηξθ5, σου]ὰ αἕ 
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δῖ οαδ6 ρμλίἰοεορἠϊχο οὐ ἀδφαξ; Ἦ6 βῃονβ (ἢδὲ Π6 
Βιβο ἢ, 25 μανιηρ [ΚΟ ὉΡΟΠ ΠΙπΙ86] 7 Οἵγ ὩΔΙΠΓΘ, 
ὈΟΓΘ 4530 ΟἿΌΣ 1ΠΗΓΠ}}1168. ἢ ἢ6 ἢγϑί ν161]45 ἰο {Π6 
οιμοίοηβ οὗ παίιγθ, {[Π6η ἔὈΓ1.68 Ππιθοῖ δ. Ὀγ τοῆροι- 
ἱηρ; οἡ [6 ρτοδί ἐηα οὗ ἢ18 σοιηϊηρ.᾽" [|,Δρ6, δονχς 
ΟΥ̓́ΘΓ, ΓΟ Γα8 [Π6 π86 οὗ {Π|6 ᾿πίθγσορδίίοη 88 ποί ἀ6- 
νοϊα οὗ αἰ ΘΟ] Υ ; ἀπὰ ἢδ {ΠΠ}Κ8 11 βαΐδγ ἴο ῃρ]ά ἃ 
το 416 σουγϑθ ; ψ θῇ ἢ πηδᾶν, ᾿ηἀ 664, θ6 ποῦ ρσγυάεηί. 
Βιυῦ 1 ψουἹὰ βϑίγοηρὶν ἀδργθοδίθ τὴ6 86 οὗ {Πο86 
ΣΩΘΙΔρΡἤγ 816 41 8.:0{1}{168 οἡ [ἢ15 αυσϑίίοη, ἢ ΨΠ]Οἢ 
ἸΏΔΏΥ δοιια Ψ Γ16Γ5 (88, ἴῸΓ ᾿ηβίδησο, (ΔΙ νη ὅς 1,106) 
οοΙρΙ οἰοἷν ὑθν]ᾶοσ θοῖῃ {προιηβοῖνοθ δηα {ΠῸ}Γ 
Τοδάθβ. ΑἿΣ 4 βδοιῖ, 0 δονογο βίγυρρία, 1ἢ8 
Βδίυγαὶ διηοίίοηβ οὗ ἔδασ δοοὴ 800 8146 ἰπἴο δοαι}- 
Ἔδοθῆοθ ἴο {π6 Ψ1Π] οὗἁὨ ἢ]18 Εδίῃοσ, ψῇοβθ ρίοσυ 6 
ἰο51ΓῸ5 ΤΥ δ γΡτγοιηοίθα ὈΥ 585 ἀθαίῃ. ΒΥ {116 
πάη οἵ ἴπΠ6 ΕΔΙΠΕΓ 18 τηρδηΐ ΠῚ 8 σίογῳ δῃα τ] θβίγ. 

428. ἦλθεν οὖν φωνὴ ---- δοξάσω. Μίδῃν τοοοθηΐ {Π6ο0- 
Ἰορίδη8 186 ἃ νϑῦν αἰ δγθηΐ νἱονν οὗ {Π686 ψοσγαβ (0 
{Δὲ δἀορίεα Ὀγ {6 ὶΓ ρῥγθάθοθββοῖϑ. ΒΥ φωνὴ {ΠΟῪ 
[6}} 1.8 18 5: ΠἸ|ΡΪΥ ἴο 6 ππάογβίοοά {πΠ6 ἐλωπαάθῦ; ἃ8 
(ΠΟΥ ΘΧρ δ! 10 4180 1ηὴ Μαῖίί. 8,17. ὍΠΟΥ ὑτρα (μαι 
ἀπ Ηροῦτονβ, δηἋἃ ΤΏΔΩΥ ΟΥΠΘΓ δηῃσοιθηΐ ὨΔΙ]ΟΠΒ, 
τοοκοηδά ἐππυηογ δηα Πρ πίηρ διηοηρ (Π6 5108 οὗ 
486 ργϑϑθῆςα οἵ (σοὰ ; ἃπᾶ {πᾶὶ ἴγοπι ἤθησθ 'γ8ἃ8 
Τοτιαθὰ ἐμ δῦ. Ὁ ΤΏ, υοἷοο 9. Οοὰ ; “ῖοι κἰπά 
9 ἰαηρίαρσο (μον ἰηίεγργοίθα δοσογάϊηρ' ἴο οἰγουπι- 
"δίδῃςθ8. ΟΥὨ 1τη15 ΕἸβῆθγ ργοάιϊιοθβ πυιηθσουβ 6χ- 
ΦΙΏΡΙ65 ἔγοπῃ (ἢ (Ἰδβδίοδὶ ψγίίοσβ, 85 Ηοπηι. Οἀἁ. ν. 
908. ΤΠ τοβὲ ἸΏΔΥῪ Ὀ6 β6θὴ ἴῃ Ῥεἰβίεϊῃ. ΤῺρ 
δῦονα σοϊημηθηίδίοτβ τιδιηίδίη ἰθδὲ πὸ τοῦδ ἌΘΓΘ 
«ὐτογοα δ 8} ; δῃά δαὶ ἴΠ6 Ενδηρο δὲ ἀϊὰ ποῖ 80ρ- 
ῬΟΒΘ ἴθ 6 Ψ6Γ6 8ηΥγ : ὑιυΐ (δαὶ Β6 ΟὨΪΥ τηθδηΐ ἴο 1.86 
ἔθ νψογάβ ἢ Οοά, 1Γ πο δά ΘΧργοββοα ἢ15 ψ1}} 
δά ἱπίθη!οὴ8 Ὁ ἰδ νοΐοα, τὐομίά ἤδαυθ τδοά. 
Βιυιύ [818 568 ἴο ἷ: 8ἃ τηοβῦ ΠΏ} 1|501Π40Ὁ]6 ΠΙσΘΏ86 οὗ 1η- 
τογργθίδῃοῃ, δηα 1 8ββθηΐϊ [01 {{π|84η, (ἢδΐ 11 15 Ἰησοη- 
δ'ϑέθβεί ψ ἢ 1[Π6 ψοτγά8. οὗ οὖν 1 ογά ἢ] τπ86 1, 88 6 Ὺ 
816 τϑοογάδα Ὀγ ἴῃς Ενδηρο δὲ 1 νοῦ. 80. οὐ δ ἐμὲ 
αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς. Τἢδΐ ἃ νοῖϊςθ εὐα Ὁ 
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ἀεαγνα τῇ οἰδαῦ απά ρίαϊπ υυογς ἴτοτῃ ἤδανθη, 6 ΔΓ6 
ηοῖ ροτιηϊτοἀ4 ἴο ἀοιθνί, θασαιβα οὗ (88 ΘΧϑοῖ!ν 
5: ΠῚ ΔΓ οἰγοα πιβδέδησθ ΜΠ] Πἢ ΠΤΟΟΚ ρῥΐἷαςα, ἢοΐ οηἷΐγν ἰπ 
{Π6 ο8386 οὗ Μοβθ8 δῃά (Π6 Ἄσπι]άγθη οἵ [ϑγδοὶ (ἔχ. 19, 
10), 88 αἰ8ο ἴῃ (δὶ οὗ δαηιαοὶ (866 1 ὅ8π|. 8, ὅ. 5674.) 
νυὶ ΠΚον 186 ἴῃ {πὲ οὗ οὐγ Τογά πιτβο  ἔ, δ ἢ15 Ὀ8Ρ- 
{ἰ51η, δη4 ἴῃ 58 {τδηβῆρυγαίίοη οἡ Μουηΐ [{ἀὈγτιυϑ, 
Μ᾽ ἢἸσἢ ρ]ασ68 1Π6 {πϊηρ θαγοπά ἄϊδριιῖ6. Εογ, 18ἴ, [86 
τὐογἀθ ἰἠεπιδοίυεδ ΔΘ ΘΧΡΓΟβΒΙνῪ πιρητοι θα, ΜΠ σἢ 
ΠΔ4 Ὀδοη πραγ. 2. ἴῃ {6 [Ὁ] ηρ ράβϑαρσα ποΐ 
ΟἾΪΥ ΔΓΘ 80πὶ6 8814 ἰο ανθ ἱῃοιρῃξ {πᾶΐ δ δηρεὶ 
ΘΡροΚα ψ ἢ «9068118, θυ οἷν ογὰ ἢ πηβ 6 ἢ 5 γ8, οὐ δε 
ἐμὲ αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς. ὅδὸ «580 8ῖ. 
Ῥεῖοθνγ σοἰαΐθϑ {πὶ ἴ6 δηὰ {6 γοϑὲ ψῃο ψογα ΜῈ 
οὖν ΤΙ ογὰ οἡ Μουπῖὶ ]ἰαυγτίαδ, ἰιϑαγὰ ἃ νοῖςθ ἔτοιι 
Ποάνθη, ψ ἢ ἢ 5814, “ ΤΙ18 18 τὴν δοϊονοά ϑοη. 
15. ἰτὰβ {μα ἴπ6 Ὀγβίαπήθσβ αἀἰουιθα 1ἢ ΟΡ! ΠΪοΗ. 
ϑοπιθ, ψ8ο δά ρϑγῇδρβ οί θη νϑζὺ δἰΐζεηζινθ, πα 
μά {ποιηβοῖνθϑ ηοΐ ἤρασὰ ἴῆ6 ψογὰβ8 ἀϊβιιηςι!γ, 5βδιἃ 
1 τῃυπάεογοά ; ἔογ {Π6 νοίςα δά ρῥτοσθοάεα ἴτουι 
[1Π6 οἱοιιἀ5. ΟἸΠ6γ8, ἤονονοῦ, Πα ποαγὰ ἰἤθῃ ; 
δηά ἱπτ 6! 6} Υ ἽἪ οβαὰ {παΐ (οἀ παά βροΐίδῃ ὉΥ͂ 
8 δηραὶ, σοῃίογπϊΥ ἴο 186 ορ!πίοη οὗ {6 6}}8, 
ψ Πο τπουρσῆῦ {πὶ Οοα παναγ βϑροῖκα ἜἼχορρῖ ΡΥ [ἢ68 
τ ΠἸβίσυ οἵ δηρθ[8; ἀπ {πογοίογο (ΠΥ αἀἰά ποΐ ἀουδί 
ὙΠΘΙΠΘΓ (Π6 ψογαβ γα υἱἱογοά, δυΐϊ ἰη τυλαέ πιαῃ- 
πὸῦ. (Τιπ|Δη.} 

Ιη {ῃ18 νον οὗὨ 16 β8ι0]6ςοῖ 1 ΘΓ ΓΟΙΥ δοαῦ!θβαα ; 
χοδρί {παῖ 1 (πηκ, ψ ἢ ΕἸβηογ, 1 ἢ, Ἰϑοαάσιάμα, 
δηἀ Βρ. Ρβδᾶγοθ, {πα (πη 6 Γγ πᾶ πάνθ δοσοπηραπιθα 
{Π6 νος, τ ΔηΥ ᾿ηϑίδηςθ8 ΟἿ ΨὮ1Ο]} ΠΊΔΥ Ὀ6 ἔοιιπα 1η 
δου ρίυγο. 866 Εχοά. 19,16 ἃ 19. Βον. 4, 6. 6,1. 
10,8. ΤὨΪ5 15 σγοϑῖν ργοίεγα]α τὸ {Π6 Ὠγροίῇοϑ8 
οἵ νγνείϑιίειη, ν]ο σοη)]θδοίαγοβ. (πὶ (ἢ6 ατϑοκϑ8, ποῖ 
ἀπ ἀογϑίδηάϊησ [6 ἰδησιαρα [ἤδη ἴῃ 86 Δηχοῆρ' [86 
6ν8, ἰῃουρῇς (μδὲ 1 ἐλεπάογοά ; Ὀὰϊ ἰΠδὲ (ἢό ζ6 0018 

Ὁ ΤΆΩρα οἰΐεθ Ηοταροὶ. Ηΐετορ; 1, 29. Φωνὴν δὲ μακρόθεν βου- 
“λόμενοι δηλῶσαι, ὅ καλεῖται παρ᾽ Αἰγνπτίοις οὐ αἱὲ, ἀέρος φωνὴν γρά- 
φουσι" τουτέστι βροντὴν, ἧς οὐδὲν καταφθέγγει μεῖδον, ἣ δυναμι- 
κώτερον. ᾿ 
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πιρδγίηρ ἃ νοὶςα ἔγουι ἤθανθῃ, ὙΒοἢ ΓΠΘῪ υηάοεϑίοοα, 
δοῦρα ἰΐ ἴο βϑοπη6 δηροὶ. - 

Βν {ἢ19 σίογ ψίηρ, ΝΝοοββοῖε, Βόοβθηηι., δηὰ Καυίη., 
ΜΟΙ] υπαογβίδηα 16 ἀϊνίηθ ἀοοσίτγίηα γτανθαὶθα ἰὸ 
(ἢ6 ψογ]ὰ ὃν ΟΠ τῖβί, Βυΐῦ {Π18 18 ἴοο ᾿πηἰ6αἃ ἃ 8656, 

 ἂηα Τιϊαιαη ψν 6}} Ὄχρ]δίηϑ 1 85 σοηβιβίίηρ ἰῃ [Π6 
[Ὁ] οννηρ ραγίϊ οι Γ8. 
-““ζ041ὰ δηΐη ἰοῦ ἀοοσιιπηθης5. 11π|8{Γ15811}18 1ποϊλχα- 

ΟΓδί βδριθηῖ18 οἱ ΔΙΏΟΓ ῬδίΓΙΒ δγρὰ ᾿Ἰοπλ 68 ΡΘΓ 
ΕΠ απὶ, ἀιπι οι τὶ 6 ΓΘ 1 ἢ88 ἰογγαβ ἀἄθογον!ξ ΟΠ, 
ἃς ἀρίπάἀα νογὸ πλἰβιῖ, ἀαμηαὰθ ΕἾ 8 νϑηϊδ ἴῃ [88 
[ογγδ8, οἵ σοηϑρίουδπι ἕδος ἤδησ ρογίδπι Ῥδίγιβ, ἤοῃ 
πηοἀὸ νογῦ!]8, 866 οἴδιῃ ἴδοι18, 6118 αυ 0686 τ1γὙἃ- 
Ο0}18, αυξθ οπιηΐα οοβϑοδηΐ δὰ ρ]ογίαιη Ῥδίγὶβ;; ἴὩοΧχ 
διιΐθη}] δυσίιΓι5 γαῖ οδηάθη σ]ογίδιῃ οἱ 1Ππι5ιγαϊα γα 
ΔΙΏΡ]1.5 ἀριὰ ΟΠ Π68 σζΘηΐ68 [ΟΓΓΕ Ρ6Γ πιογίθπι ΕἾΠ], 
ΡΘΓ Γαϑιιβοι διοηθιη, δνθοιϊ οηθῃ ἴῃ σοθῖοϑ, δρ ΓΙ [18 
ϑ8 ΠΟΙ [188 0η6 η), ἀἀροβίοϊογῃ ἢ ρτγεα! σἈ [ΟΠ ΕΠῚ, 
ΟΡΘΓΙΒ 0680 (ἢ γι8[1 βιισοοββαπι [6]1ς 8511." (Ὑ- 
Ζη8}.) 

81. νῦν κρίσις ἐστι τοῦ κόσμου τούτου" νῦν ὃ ἄρχων 
Τ. Κι᾿ Τ. εξ. ' 

11 Π88 ὕεϑῆ ἃ βιιδ]εςΐ οὗ ἱῃαΌ Υ τὴ μαῖ ἰ8 τηϑδηΐ Ὁγ ἐλὶβ τοοτὶ, δηὰ 
1Π|6 »γίποε οὶ ἰξ. ϑοῖῃηβθ δῖα οὗ ορὶηΐοι) μαὶ Ὦγν κόσμου τούτου ἷ5 
φαθδηῖ (ἢ6 φεηποταὶ εοἱοκοάπεες ἴδῃ 80 ργεναϊθηΐῖ διηοηρ Ὀοϊδ ψ{6ννγ8 
δηκὶ θη 165 ; ἃ δι ρί 6 ἱσΏοσϑηοα οὗ αἀἰνίης [Γυ1ἢ8, ΕἸΤΟΙΒ, ππθο]οῦ, 
ἸΔοἸδίτΥ, υἱοαθ δηᾶ ογίπηθβ ΟὐἁὨ δνθῖυ ϑοσΐῖ, 8ηὰ [6 σα ΐίβϑογυ γε (ἰρ ὦ 
ἔγοτῃ ἴπθη), ἴῃς ρεπεγαὶ ὑοάψν οΓ βίππετ 'Ὼ ἴἢ6 νν ΠΟ]6 ννσυ]ὰ. Απά 
Ὁγ ἄρχων τοῦ κόσμου εἰϊῃογ ρτορτὶδ, ἴῃ ον] ϑρίτγιτ, ἱ. 6. ϑαΐδῃ; Οὗ 
(88 οἰδεγβ {πὲ} 1) ἐπιργοργὶδ, δηα Ὀγ΄ μεΙϑου βοδίίοη, “ ἴῃ6 βρὶγὶϊ οὗ 
νυ] ΟΚοάη6885." ΕῸΡ νὮοῃ, ἴῃ ἴδ6 Νεν Τοϑίϑιηθηϊ, τηθηίϊοη ἰ8 πηδάδ 
οὗ ἴῃ ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, βϑοῖηα ψου]ὰ ππηἀεγβίδηα ἴῃς δευὶί, 
δηὰ δι οὗ ορηἰοή παῖ ἢ6 νγᾶβ 80 οα]εί, οἰέλον ἔγοται (ἢ6 ΤΏΔΠΠΟΣ Οὗ 
ὨπΚίηρ δηὰ δρεακίηρ αἵ τΠαὶ (πα ἴῃ 0.868 διῃοηρ; ἃ}} παίΐοπβ, δηὰ 
ΤΩΟΙΘ ρϑγ οὐ] Αγὶν ἴ86 Ψ6ν)78 (Ἔβρθοῖα "]ν αὔτεσ [Π6 ΒΑΟΥ]ΟὨ 5ἢ σαριϊν 1γ), 
το (Βουρς (παῖ 1[Π6 ννῃ0}]6 ννοῦ]ά, δῃα οβρϑοΐδ!ν ἴπ6 αἷν, νγαβ. 811οὰ 
1 ἀειηοηβ, θοῖἢ σοοά δηὰ εν], δηά παῖ τῃεῖνγ Ῥχίηςα, ο]]6ὰ, 
κατ᾽ ἐξοχὴν, ἐπ6 Ὠεν!], Πδὰ ἃ ρουννδῦ οὐδσ {Π6 Ὀοαΐςβ δῃηὰ Ἔχίεσῃδὶ 
ΔΙαῖσγα Οὗ ΤΠΘΏ, 88 αἷϑ0 οὐδὺ ἴ86ΙΓ χηϊη 8 ; δηᾶ νγὰ8 ἴμ6 δυῖΐῃον οὗ 81} 
6 ν}15, Ὀυζ ἐβρθοΐδ!] οὗ νος δηᾶ βίῃ, δηὰ ἢ μοὶ ὰ ἢΐ8 οῃίεξ ἀοῃὶ- 
᾿δίοη δλοηρ ἴἢ6 ἀδη}|68 (ο νυν ἢ Ορὶίοη δεὲ [ἱρῃίίοοιῖ, Ηον. ΗοὉ. 
δηά γγεἰ(δίεϊη ἴῃ 106.) ; ΟΥ̓ ΟΥ ἐῤὲδ δοσουηῖ, ὨΔΠΟἾγ, βίησα ἢθ 8 βαϊὰ 
ἴο θ6 τΠ6 διυΐμογ οἵ 8}} δίῃ δηὰ πχίβεγν, Ὀγ δχοϊξἰρ' τθῃ ἴο βίῃ, Ὁ σΣ 
ψῃ ΠΟ γοδϑοῦ δἱ 8 ἃγΓ δαὶ ἴο Ὀ6 16 ψοῦκβ οὗ τἴη6 δ ον)!. 

ΟἸΒεῖ5 Ὁγ ἄρχων τοῦ κόσμον ᾿τούτον υπιεγοϊδηά ἴΠ6 ψεπὶμα τεομίϊ, 
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ἩδΔὶ να ΟΗ}} α ερὶ τὶ οΥἁ ὑπρε! εἴ ηὰ ἰηφν : δη ἄρχων» ἰ4, ἰπἀεεὰ, 
80 υδεὰ ἴῃ ἴῃ6 Νεὺν 1 ϑἰαπηδηῖ, 88 ἰη Ερμῆῇ. 4, ὦ. ναῦς [ἷ8 56 86 8 
οἴοαγ, ἤτσοϊ ἔγοτῃ [18 θείῃ σ8}||1ε6 ἴα Ῥγίηςε οὗ [ἢ ῥοννεσ οἵ {πε δἱσ 

ὙΓ, 8ἃ8 'η μΐαςο8, οὗ ἀατγζπεε5, ἱ. 6. νυ ϊοΚοά πι688), δηκεὶ φαΐ, βἷπος ἰη (ἢ 6 
τεοοάϊηρ, υγογάβ8 ἔπεσα ἰβ τῃ6 ϑγῃοηγιηθ ὁ αἰών τοῦ κύσμου τούτον, 

» δ. {πΠ6 βεπὶϊι5 δῃὰ 1π6 πηδῆπεῦο οὗ (ἢ6 ἀρθ. Οὗ γβεοη ἴδε Αροϑι]8 
δἰίδοῇἢεδ ροιοεῦ ἴυ ϑαίδῃ (Αςίδ 96, 18.), ἢ ἐΧμ)ε 9 ἴ ἴῃ (οΪ]. 1, 18. 
ὈΥ (ἢ ροισέγ 9 ἡἀατίποες, δρὰ Ορροβεβ ἴο ἴΐ {πΠ6 Κίηράοπι οὗ ἢ ΐ8 
Ὀεϊονεὰ ϑοη. Νονν ἐλὶς Κίηρτίοπι, ἰηἴο φΠὶς ἢ Ὁ τ δ[ἴΔ 8 αγὸ 88 ἴο 
θὲς ζὐκηοἰαιεῦ, σοηοίϑιθα πὶ ἴἢ6 Ὀ᾽οϑοίηρθ δηὰ Ὀεπεῆϊβ οὗ νυ {πον 
δὰ ὈδοῺ μδγίβκαοτὸ ΠΥ πανίπρ Ὀδθη σὰ ο (η6 (ἩγΙοἰδη τε! σΊΟΒ. 
Τπεγείονο, ἴα μουν οὔ ἀατκηξες, ἔγοτὴ νοι, Όγ ἀἰνίηα ργᾶςε, (ΠΟΥ͂ 
ννοτα νυ Ππάγαννη, σοηδίϑιεα η (ἢ6 ρτεναίοηϊ ἱρηόγαηςο οὗ Οοὐ δηὴ 
Ομ τίϑς, Ὀπθο] εἴ, υἴθδ, δ'η, δηπα πίδεῖγυ. ῬΠαῖ, {Π6 πη, τῦῖ8 ἴῃ ἐβεεὶ 
ὁξ ΟἸν δι γ ) τνδ8 ἰὶ ἠοΐ δαὶ Ὀοιὴ ὕενθ απ ὰ Οδηι δ5. δῃουϊά - θ6 
ἀε]ϊνεγεά ἔοτι ἱρηογδΏοθ, ἜΓΙΟΥ, νῖοο, δθὰ ΛΊΘΟΙ, 8πη6 ἱπεγοάυσει ἰὸ 
ἱερωον)εάρο, ἔδιῃ, νἱγίῃθ, δηθὰ ΠΟΙ πεθ8, πὰ ὑπογεῦν οὐϊαϊη ἔοτ- 
χἰνΘΏ688 Οἴ δ[η5, δηὰ ἴῃ ] οἷν τοϑογνοα ἴον Ὁ] γδιϊαηθ. ΤΉ ἰη [Πα 
ῬτΒδοπΐ ρα 958 ΡῈ6 γα ὩΔῪ ὑηδυγϑίδηα ὈΥ κόσμον τούτου ψεπετηϊ ψ πὸ 
νἱοθ οὗ ὑὕυοῖῖ. ψὲννϑ ἀπὰ Οεπιῖΐοθ ; δῃά ὈγῪ ἴμ6 ἄρχων τοῦ κόσμον 
γούτον πε ἱπἤιεποε νἰοἢ (Ππαὶ Υἷἱσα ὄχογῖθὶ νον {ἢ 6 πη 5 οὗ πε, 
Ἰωδϑιηθοὶ, 88 ἰὶ ᾿ηη!ρεάεά (Π6 ρμγοραρδίϊοη οὗ ἴγας τγεϊ!ρίοη, δηὰ τ ογο- 
ἴοσα σεξογι;δίίοη δδὰ υπΐνεγθαὶ Ὠαρρίηο88, (ΤΙ πιδη.) 

82. κἀγὼ, ἐὰν ὑψωθώ ἐκ τῆς γῆς, ἄς. Βγ {Π|8 πιοῖδ- 
Ῥἤογιοαὶ Θχργοβϑίοη (88 15 ρἰδἰη ἔτσπι (Π|6 884 νϑυβθ) 
οἷν [Γογά ᾿παϊσαῖθ8 ἢ18 ἀθαῖῃ οἡ (18 ογοβ8 (866 ἐπ 
ποΐθ οη Φοἢη 8, 14. δηά 8, 28), {Πουρσῇ, ρουμαρ8, ἢ 
ἐποέμαϊοο ᾿18 ΘΧΘ ἰ(ΔὨΟη [0 ρίοτν, δηα {ἢ πη] Θβίυ οὗ εἶα 
εἰν ηθ βονοτηπΊθηί, ΕῸΤ 6 ϑρδαῖβ οἵα {πιὴρ᾽ ΒΡΟΘΟΣΥ 
ἴο )οἰΐοιυ κὶ8 ἀδαῖῃ δηἀ ὀχ δέοη ; δηά δά 58, 88 1 αγή, 
ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτὸν πάντας, ἱ.6. 41} πηδῃ οἴδνΟΓΥ Ὠδίϊφη 
δης σουηίγν, θοίἢ 06 "Ν8 δῃῇὰ (ὐδηςίθβ. ᾿Ἑλκύειν (85 
πιὸ ὀρβογνϑα οὐ 6, 44) βρη 68 ἴο δεη, αἰΐμτε, ἐπτροῖ, 
ὅζο. ΘΘγ ἴῃ6 ἰηίοίϊθοὶ ἴο 8886ηΐ, οὐ {Π6 Ψ1] ἴο 
Ὁρδόϊοησοσ; δηά (ἢδι ηοΐ οἷν ὈΥ ἀοοίτίηα, Ὀαΐ 4|80 

τ οἷἶ65 δ ψΟΠαδΓΙΪ ψΌγΚ8, ὈὉγ θομπεῆϊβ, δ. 
{Τιδη.)} β 

83. τοῦτο δὲ ἔλεγε, σημαίνων π. ὃ. ἥ. ἀ Τίνοδ6 
ΜΟΡΩΒ ΓΘ ρδγθηιοίίοαὶ, δηά δνϊἀθηεὶν ργοσθαάμιρ 
τὸ ἰἢ6 υαπροίέ. Κγρκο [δ8 ἢθτβ οβϑβογυϑᾶ 
{πᾶΐ σημαίνειν 18 ΕΕΦΌΘΉΏΥ υϑοᾶὰ Ὀγ τῆο (δβεῖσδὶ 
ὙνΓΙοΓ5 Οὗ ΓὨϊηρβ Γαΐαγο, δηὰ ΠΙηϊοα δὲ διῃθιρυουϑῖν 
δη οὐβουγοῖγν. Τῆι 1 185 υδοὰ οὗ οΓδο]6β, ΟΣ ΔῺΥ 
ἀθδοϊαγαίίοη ἴτοτῃ ἴπ6 ἀθὶίγ. γθιβίαιπ, ἴοο, οἱξθι 
ζις. ἀς Πῖν. 2, δ᾽; ἀπά Ὀοΐῃ πα δῃὰ Κυρκα αυοίθ 
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Ἡδεγδοϊ. ἂρ ΡΙυξατγοῇ Φ, 404. Ὁ). οὗτε λέγει, οὐτε κρύπτει, 
ἀλλὰ σημαΐνει β 

- 84, ἡμεῖς ἠκούσαμεν, ζο. ὙΠΟΓΟ ψψ6γ (ἢ 056 ΔΙΏΟΗρ' 
{π6 -ρεορίὶα ψῆο ρυρβδβοα [ἢδὶ οὐγ 1 ,ογα βροῖκα οὗ ἢ 15 
ἀδαϊη, Ὁ (6 ψογίβ, ἱ 1 δὲ εά ὦ ἤγονι ἐδ 
εαγέϊι ; ἀηῃἃ Βοησα οσοηϊθηςἰ6α {παι [Π18 Νουα ργονα 
ἣϊπ) ποέ ἴο ὕδ, 845 6 ργοΐδβββθα, {Π6 Μεβϑβιδῇ ; 51η66 
{πΠαἴ ῬΟΙΒοπαρσῈ 88 10 πᾶν δὴ δἴεγηδὶ Κίηραοπι. 
Τπον δανοῦῖ ἴοὸ ἡψωθῆναι (564 ὈΥ οὺν Ἰμοτά αἵ νοῦ. 
82), Δ πουρῇ {ποὺ ἀϊά ποὶ υηάἀογβίδηα ἰΐ, δοσογά!ηρ' 
ἴο ἰἶ5 ἱπίδηΐ, οὗἩἉ {π6 ρΡυπίϑηηθηΐϊ. οὗ ἄραι οὐ {86 
σΓΌ88, δΔηΠ [6 οχαϊζαίιοη ἴο ρίογυ. ΠΟ ἢ ΒΠΟΙΪ ἃ ἔοϊ- 
Ιονν 10, θυΐ τηροῦν οὗ 18 ἀφαΐθ.5 Νον τἋτῃθῪ δά 
Ιθασηθα ἔτγοπι {Π|6|ῚΓ τηβϑίθγϑ, δηἀ {ΠΥ Ιηΐδγγεα ἔγοτῃ 
ϑογρίυγο, ἰἢδὲ 16 Μαϑβίδἢ νγ88 ν᾽ βί ΕΪΥ ἴο γοῖσῃ οὔ 
θαϑττῃ ΤῸ ὄνοσ, Ὑ ογείοσ ΠΟῪ νοσο δ ἃ ἴο88 νη δί 
ἴο τὐϊηκ οὗ 655, οὐ ναΐ βογί οὗ Μοβϑϑιδῇ ἢο πηδδηί. 
Ετοσπ {18 ῬΡᾶΒθαρα 1ἴ 18 οἶθαγ (ἢδι (Π 6 ΘΧΡΙΓΘΒΒΙΟΠΒ ὃ 
Χριστὸς Δηἀ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ΕΓΒ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ. 
(Τἰεἰππδη.}) - κυρ 

Οτοιία5, 1.6 Οἴογο, {μπ|ρ6, Ηδιιπίδη, Καυϊποεῖ, 
δηα οἴποῖθ, {Ἰκ τπᾶὶ (Π6 Ενδηρο θὲ ΠΘΓΘ, 88 αἵ 
ψοΥ, 85, ['ὰ9 ΟἾΪΥ  σορογίθα τη6 ἤοδάβ οὗ (ΟἿ σΙϑι 8 
αἸΒοοῦΓ86 ; 8ηα τὰ 6581:18 ἴηΔ646 τ.56 οὗ (Π6 ψογὰϑ 
κοὶ ἐὰν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑψωθῇ ἐκ τῆς γῆς, πάντας 
ἐλκύσει πρὸς ἑαυτὸν, ὈυΓ {π8ι {86 Εν 6 1151 δι δ υ6ἀ 
ἐγώ, ὅς. 

θ96, 86, ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φώς μεθ᾽ ὁμών ἐστι. Το 
Ὁῃϊ5 φυδϑδιίοη οὗἨ 1Π6 ἡ τι 26805 ποί αἱγοεξέν, Βαϊ (85 
γν83 5114] νι (ἢ Π) Ὁ αἰίοσονν, ΟΧ πογ8 (Π 6 (ο 86 
ἵν8 ἀθοί 6 88 ἰοηρ᾽ 858 δ 15 γοῖ τ (ἤθη, ἀπά {ΠῈ8 
ϑήϑα πο {86 ΘΓΤΟΠΘΟΙ8 ὉΡΙΠΙοἢ5 ὙΠισῇ (ον δηζοῦ- 
(Δ1η64 ; Βἰιονίησ {Ππαΐ {ΠῈ1Ὶ ΠΟΙΌΠ58 Τοβρθοίηρ {6 
Μεβδίδῇ αἵνά [ν5 Κίπράομι νογα αὐΐοε!Υ υπίουπᾶδά ἰη 

5 Απὰ {Παΐ {{|8 νν88 8ῃ Ἔχργεββίοη ὈΥ ὯὨ0 τἤθδῃ8 υηξγθαιθηῖ τ Ὲ 
[6 ἘδΌΙη8, δρρεδτβ ἔγοπι 6 ΠυΣΊΘΓΟΙ8. ΘΧδΡρ]68 ργοἀυοεᾶ Ὀγ 

. ϑοδοοίίρεη. ΤΠ ΒΟ Ἡπϑο έτη, Ἐς. [0]. 10, 2. πον Μοϑ65 {118 
ήάτεορεϑ {86 ΔΙ ᾿ς Θ Θοά, τιβεονεσ. ἴποῖὶ ἶοαὶ στ ἢ} σοι 
ἴθ τννοσ]ὰ, 1. 6. ατῇ ρίφαεεοὰ ἐμαὶ | εἠομϊὰ ἀἰΦ. ΤΑῃοἨιιδ, ἴσο]. 1, 4. 
““Ἴγμεη ΒΕ. ΑἸ ννὰ8 ἐπ οὰ ἔγοιη τπ6 τνον]ά,"" ὅς. 10. οὶ. 48, 8, 
“ γῃεῃ Ά. 666 γυῦῖι8 ἐἐεα ἔτγοτῃ ἴῃ6 νοῦ]. " 
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«τ. ΤὍΠα πποίδρθοῦ Φώς ἴογ ἐδαοδον", ἰΒ τ} }Π18Γ ἴο 
οὐυγ Ιογά. ὅδ66 ΨΦοἢῃ 1, 4. 8, 126. Ηρφηςο (ἢ6 ορρο- 
Ββἰ[6 ΘΧργθββίοῃ σκοτία 18 Δ 1π|ᾶρ [ῸΓ πιϑηΐδὶ ὉΠ ηά- 
Ώ688, ἰ. 6. Ἰρπογδῆςθ. Καταλαμβάνειν 15 οἴξδῃ π8δοᾶ 
οὗ {πΠ6 σομηηρ οἢ οἵ Ἔνϑηϊηρ ογ πίρηξ. - ΟΥ̓ [Π18 βθῆ86 
Κυρκα ργοάιιςββ ἴΠ6 ὉΠ] ον Ἰρ ἜΧα πὴ ρ 68. «οβθρῇ ἰη 
νιῖ. Βιιᾶ, ». 1024. καὶ γὰρ ἑσπέρα κατέλαβεν. Ἡετοάϊδη 
Ι,. 2. Ρ. 82. ἑσπέρας καταλαβούσης εἰς ὕπνον κατηνέχθη. 
Ὠιίοην8. ΗΔ]. δηΐ. ,. 2. ρ. 11δ. ἑσπέρα γὰρ αὐτοὺς 
κατέλαβεν. 1 18 480 υβ66α οὗὁὨ Δὴγν αδέαοξζε, ᾿ν ΠΟΙ ΠΟΓ 
οὗ δὴ ΘπθΥ, ογ οὗ ἃ ἠϊ5θ8486, ἄς. ὅθ Μαχᾷκ 9, 18. 
δΔηα [Δπρ6 τη ἰος. (Καυίη.) 

Βγ υἱοὶ τοῦ φωτὸς ἃΓ6 τηθϑηϊ [ἢο86 Ψῆ0 δοκηον- 
Ἰεροα Ψψ650.5 85 {Π6]Γ ϑανίουσ, δηα Ἃῃτ5 ΘΓ τηδ66 
ρδγίδκοῦβ οἵ βα]νδίίοῃ. 

86. ταῦτα ἐλάλησεν ---- ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν, 1. 6. 6 πὸ 
ἰοηϑοῦ οαπιθ ὑογιυαγὰ τιν Ῥυβιῖο ἐο ἐθαοὴ δε “δι : 
“ἡ, (Πογοίογο, νι {Π 686 ᾿νογά8 ἢθ ο]οβθά {ἢ οὔἶϊεθ 
οὗ τοδοῃίηρ ψ ἢϊοὶ 6 δα ᾿ΠἸΟγίο βιιβίδι θα δπΊοηρ' 
(θαι. (ΤΙιϊ4η.) Η6 Κηον {πδὲ {Π|6}Γ τὴ 48. ψγοῖα 
γι Δι64 δηά ρογίυγῦθα ; δηά, (Πογαίογο, 6 νὴ Πάγονν 
ἔτοιῃ {Π6πὶ, {πᾶὺ (Π6ΙΓ ΔΗροΓ πηϊρῃς ποῖ "ὲ ἔωτγ- 
{ΠῸῚ οχδϑρογαίθά, ὑαΐ, ὈΥῪ 18 τοίσγοαϊ, 6 δ᾽ αγϑά. 
(Ευζῃγπι.) ͵ 

857. ὙΥληδι [0]]ὁἦν5 ἔγοι νϑσ. 87. ἰο {π6 οπά οὗ [6 
σΠδρίθσ, σοηΐδ! 8, 88 1 ψγογθ, [6 ορίπίοη δηᾶ Ἰυάρ- 
τηθηΐ οὗ δῖ. Φοί οἡ 1ῃ6 ουεηπέ οὗ ὀμήρες [βδοἢίηρ, 
80 ΤΟΝ [658 ἀθβίγα ]α (ἤδη τιϊρσπὶ ἤᾶνο Ὀθθη 6χ- 
Ρεςοίθά, Οὐτοίιθ ς4}}8 11 {π6 ορίρλοηοηια ἠϊδέον 
ἐοΐϊιι5, ἀη ἃ Βοηροὶ τῃ6 ορὶεγδὶς σοπογαἰϊδ. ὅδθ6 (ἢς 
Χο ]θηΐ οὈβογνδίίοηβ οἵ Μογιιβ Οριιβςο. Τ. 9, 107, 
οἰἴρά ὃγ Κυϊη. δηὰ ΤΙ τΔῃ 1 ἰοοσ. Ουν Ἐνδηῃ- 
β6|18Ὁ ἤγϑί ἐγθαῖβ οὗ ἰΠ6 φιΐγαοίος οὗὨ .68ι18, νεῖ. 57 
«-48:. τῇθη οἵ ἢ18 ἀοοέγὶηπθ, νϑσ. 44; δῃὰ ἢδ βῃον" 
τΠ4ι ΠΕ Π6Γ οουἹἱὰ ᾿ηἄυσςα τἢ6 Ζ26ν}8 ἰο Ὀοϊϊανα ἴῃ 
ἢ. 

Απά, 158, οὗ 18 ΠλΙΓΔΟ]68 : τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα 
πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν, οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτὸν. 
Μδηγ τηϊγαοΐθβ. (οῦβοσνοβ ΤῊ{π|84}) αἰά οὖν 1,ογὰ 
ὙΟΓΚ, 50 ΠΊΔΩΥ Δηα 80 5 ρΘηάοι5 ἃ5 δα ὩδνοΓ θ6θη 
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βΒοίογο ποᾶαγὰ οὗ βίησο ἴπ6 ογϑδίίοῃ οὗ (6 ψοσ]ά; " 
τῖγϑο θβ θοῖ ᾿η ἤδᾶνθη, δηά 1ἢ θαγί), 1ῃ {Π6 868, ᾿΄ῇ 
(8)6 ψὶη8, ἴῃ (6 Η5Π65, 1π ἴἢ6 (Γγ668, 1 (ἢ6 ᾿οᾶν68, 
Ϊἢ τὴϑῃ θοΟΓἢ αἰϊνα διὰ ἀφαά. “ΓΠ686 δ6 ργοάιιςβά 
ῃοΐ Ὀγ ἃ σγαώμαΐ ργοραταξίοη, Ὀιυΐ 1η ἃ πιοπιθηέ, ΜῚΠ 
πιοάϊα οἰἰὮδΓ 5]15 0} ΟΥ Ὠοῃς δὲ 41], βοί ον Ὁγ ἃ ἰουοῇ, 
8 ΜΟΓᾺ, η0α, Ὀο11) ἀὈ8θηΐ δηά ργββθηῖ; Ὡοΐ ἴῃ βϑογοῖ, 
δυΐ ἴῃ (Π6 ργϑβθηςα οἵ {ἢ6 ρϑορὶθ, ἤθη δββοιθὶ 
8 ἘΠΘΙΓ Ἄγε [δ ϑενα 8, [ἢ [6 [Θρ]6, ᾿η [86 ῥτο- 
δ6ῆς6 οἱ Ψυτὶϑί5, δοηδίοσθ, δηὰ ΒΒ 6Γ8 ; 80 ἰῃδὲὶ οὗ 
{π6 ἔτ ἢ δηά πιασηϊτἋ6 οἵ. [ἢ 6 πηῖγϑο 68 {Π6 τηθη οὗ 
1Π086 {{π|6ὲ8 οομέά ἠοῖ ἀοιυδί ; ΠᾶΥ, π᾿ γϑα] γ, αἱά 
ποί ἀουδὲ : γοῖ τοομ ποΐ ανθῃ ὈΥ (ἢφ686 ὕὈ6 Ὀτουρὰϊ 
ἴο δοκηονϊθρα ἢϊπ 88 {Π6. ρογβοῆδρθ ἢ6 ἢδα, ὈὉγ 
{Π686 τΐῖγαο 68 ργονρά ΠΙπη86]} (0 ὃ6. (Ἰπιπιβη) 

88. ἵνα ὁ λόγος Ησαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ. Ἵνα 
Βογα (88 νϑυγ οἰΐθηῃ) 1ηα]οαίθϑ {Π6 θυόπέ: ᾳ. ἀ. δὅο 
{παῖ ἤθγὸ ἴῃ6 ψογάβ οἵ τῃ6 χοροί ἢδᾷ {Π|6ὶγ δνθηΐ. 
(Κυϊη.) [ἢ {18 ρίας, 88 1ὴ ἸΏΔΥ ΟἴΠ ΓΒ, ἵνα 18 ἢοΐ 
οαμϑαί, Ὀὰΐϊ ἀσηοίο8 ουοηΐ, οὐ [ἢ6 δοσοπιρ ϑιιηθης οὗ 
βοιηθίπίηρ ἔμίυτα. ΕῸΓ 116 τϊηρ8 ψ ῃϊο ἢ ψγ ΓΘ 
ΒΡΟΚθὴ ὉΥῪ {6 Ριορῇοίβ αἰἀὰ ποῖ σομηα ἴο Ρᾶ88, 
δεοαμδο (ἸΘῪ β8ρᾶΚα ἴβθῃ, θυΐϊ {ΠΟΥ βδρᾷκα Ἃἢδπὶ 
θοοδιι56 {Π686 (Πηρ8 ψου]α δὲ βοηλα {  ῸΓΘ {ἰπ|6 σΟΠ]6 
ἴο Ρ8ᾶ88. ᾿ΓὨΪ8 15 δη 1Ἰοχ οὗ γβαυθηΐ ΤὁσσυΓγθηςσο ἴῃ 
6 ϑογιρίιγοϑ, Ὀοϊηρ υβ6ἀ ἴο ἀδηοία ἴπ6 1η8Π|01}}}} 
ΟΥ̓ ρῥγορῆθου, δῃὰ 118 (ποσγοιρῇ δοσοπ)ρ  Βῃπηθηΐ. 
(Ευϊῆγιη.) ΤΗδη ΓΘΉΔ6Γ8 : ἡγμογοίοτο 10 οδὴ6 ἴο 
Ρᾶ88, ΨῃΙοἢ γγ88 (ὈΓΙΊΘΕΙΥ ΒΡΟΚΘη ὈΥ 588ϊδὴ ; “1οτὰ 
νι ῇο Παιἢ Ὀ6]:ανοα οὐ’ ταροτί,᾽ ἕο. Κυϊηοοὶ (ἢ 8 
Θχρίδίηβ : “ αὶ βα18}} 8814 (ο (Π6 τηϑθη οὗ 8 {1πλ6 
158. ΝΘΓῪ 8180 16 ἴο (6 18γ8 6168 οὗὨ (Π18 ἂρ. 
Ἢ ἀκωὴ, ψὨϊοΐ δῆβνοιθ ἴἰο ἰΠ6 Ηδθὺ. ΠΡ ΊΩ, 

, ΒΙΠΡΙΥ 5ρηῆὝεβ ψῆδὶ 18 Ποαγά, δροθοΐ, δηά ἤθδηςα, 
ἐοραοἠὶπρ δῃὰ ἀοοίγῖηθ. 80 ὅ6ζ. 10, 22. οι. 10, 16. 
Ὁ]. 8, 2. δε6 Μυβρταᾶν. οὐ Επτγὶρ. Ιρῃ. Τ'. 818. 
Βραχίων Κυρίου (ὈΥ ἃ νν6}}|-Κπονη Ηδῦτδίβπ,) ἀθηοΐαβ 
1π6 ρονεγ οἵ σοα, {πὸ Ὠινίηθ ρονοΓ (88 ἴῃ 58. ὅ1, 9. 
δῶ, 10.) ψΒΙΟ νγᾶ8 80 ΘΩΘΏΓΥ αἰβρίαγοα 1η [Π6 
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ψοΐο 1 οὗὨἨ οὖν Τιογὰ, δηὰ Ὄϑρϑοῖδ!ν ἴθ ἰδεῖ 
ΤΩ ΓΔ 6168." 
. 88. τίνι ἀπεκαλύφθη Ἡρτα ψ6 ᾿ᾶνθ (838 ποῖ υπΐγε- 
αυ θη} γ) ἃ δίγοηρ᾽ Ὠορδίίοῃ σους δα ὩΠάοΥ 8η ἰΐογγο- 
μαιίοη ; δίησε 6 δι γθβθθα ΔΒΓ ἴο. 10 τηυδί 6 
πέπιο ζεγ6, 4. ἀ. ΒΟΔΤΟΘΙΥ ΔΠΥ͂ ἢᾶνθ ἢθγ δοκπον  θάρθα 
{πὸ Ὠινῖηθ ΡΟΥΘΓ, δηὰ δά π6ἀ ἐπ6 οἰα1π}8 δυρρογίοα 
Ὁγ 11. Βυὶ αἴϊθυ δ}} (βαγ8 Τιϊ(πη8η,)} 10 σ8 ἢ βοδγοϑὶν 
ΡῈ ἀουλδίδα τπᾶῖ 8614 ἢδγο βρϑθᾶκβ οὗ οὔυῦ [ογὰ δηε 
(Π|6 8γαθ 65 οὐὗἨἁ [19 ἀρ ; δἤουρῃ 16 βαγίῃρ ψγὯ8 
Ρεγρθίυ δι! ν ἀρΡΡ  ἰσ80]6 ἴτοπι [ἢ6 {{π|6 οὗ 1541 4ἢ ἰο π2ί 
οὗ (ΟὨμείϑῆ; ἢν δνθὴ ἀοψῃ ἴο ΟἿΣ ΟὟ ἃρ6. ΕῸΓ 
Ιβαϊδῖ, ῃΚὸ ουὖγ 1ογὰ δηα ἢἰ8 Αροϑβϑι!θϑθ, βροῖο ἔογ {πῸὸ 
τηοϑί ρατί ἴο ἠθδ δδγβ : δῃᾷ ἰῇθγα να θθθηῃ δἱ 8]} 
{ἰπ168, Δηἀ ἃΓ6. δνϑῇ Ποῦ, ηοΐ οὴἷν ψενβ, θυϊ ΜΟΥ 
ἸΏΔΩΥ Οἴδογθ, θνθῃ διηοηρ (ἢ Γιβίίδηβ, τνῆο ἀο ῃοΐ 
αοκμον εάρα {π6 ρονογ, Ψἰβάοιῃ, δηὰ Ὀοηϊρηϊ οἵ 
(σα 48 ἀἰϑρίαγοα ἴῃ (ἰγιβῖ, δηὰ 1π6 ᾿πθη! οἷν ὑθηθ- 
ἢοΙ4] σου 565 οἵ (σα γοβροϑοιηρ (Π6 βαἰνδίίοη οἵ [ἢ 
υϊηδῃ ΓᾶςΘ, ἴο θ6 ορίαϊπαά, (πεγουρῇ 4 Μεαϊδῖον δηὰ 
Βεάδθοιρεγ. 

89. διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, α. Τῆς νογάϊβ 
διὰ τουτο, τηυδί "6 Γοίογγθα (0 ἐπ ργθσοθάϊηρ Μογάβ 
δὶ νοσ. 88. 4. ἀ. ““Ὑγετγείογθ, βίποθ {6} αἱά ποῖ 
ἰοπὰ οαἂγ ίο (ἢ γι βι᾿ 8 ̓πβίγυσιίοη, ἢογ δοκηον]θᾶρβε ἰδ 6 
Γς οὗ (οά, ὅς. ἐλεγούονγο ἴον ἀϊὰ ποὶ γϑραγὰ 
ἰ ἃ8 ἃ 1)1ν]η6 1, οραίθ, δηά {Π6 Μεβιαῆ. (Κυ!η.) 

Κυϊηοοὶ τορᾶγαβ ἠδύναντο 85 τοὐδιπηάδαηΐ; Δηα τγοίδγβ 
ἴο ἢῖ5 ποία οἡ Μαζγκ 0, δ. δῃα Ζοδη 7,7. Βαϊ 81 

Ἔ “1 δρργεβεηὰ [8 ρἴνψαϑα ΤΏΔΥ δἰ δ ἴο δα ΒΔὈΪς ρΘΏΘΓΑΙΪΥ 
ὙΌΓῊ ὉΥ ἴπε Εβίεγηβ, 86 δϑρδοία ἢν ὈΥ μευβοϑ8 οὐ γϑῃΐς, νυ] ΟὮ ν᾽ 85 
ἃ Ἰοπρὶ τοῦθ νυϊῃοιϊϊ βίθενεβ ; 80 ἱπαῖ τνῇδη [Π6 ΔΙΊ. ννὰ8β δί γεϊο δὶ 
οὐἱ ἴ0 ΡΕΓΟΓΏΣ ΔῺΥ δοίίοη νυ] οἢ τευ ϊγοὰ δἰγεηρίδ, ἱς νοι ἀρρμεᾶγ 
ὉΔΟΟνογοα." (Ποάάν 6.) “11 ννᾷδ φῃδίομια τυ ἴῸΓ ἤεγοσβ, 'νῆεῃ 
Ῥτγερδγίηρ τὨδιηβεῖνεβ ἴοσ ὑδῖι]ε, ἴὸ μποορεῦ ἰδὲ αγηϑ. ΤὮυδ ΥἹγρ. 
Ζξ. 56. (οηπϑετϊς ἴῃ αἰρίϊοβ Ἔχιθιρῖο ἀγγαοῖιι8 υἴογασθ, Βγαολίαγμε 
δα διρογαθ ηίοσγί᾽8 ὀσέμὶ αυγα8. ΑΥτίδη ἀδ Ἔχρεά. Αἰαχ. ἰ,.. ὅ. 
Τετρωμένος τὸν δεξιὸν ὦμον, ὅν δὴ γυμνὸν μόνον ἔχων. Νοῖ ψὲ8 
ἀπ ἀγὼ υποονοσε τφυ  ν ἴῸΣ ἴἢ6 ρυγροθα οὗ ἱηβιοιϊλης νρφιμάβ, Ὀυϊ 
8ΪΔ0 ἰῃ ΟΥΟΣ ἴο ρῖνα ογάδσϑ ἴοὸ {πεῖν ϑοϊἀΐοσβ. 80 Ρίδυῖ. ΜΊ!. Αἰος. 
Αοῖ. 4. ὅς. 4. Ἐτραριαίο ὑταολίο Ῥγτεεοϊποίυβ δἴᾳυς δϑοϊηυϊδλῖο, 
ηυδεὶ ΟὈΘΓΏΔΙΟΙ οἷἶ68. ([.Δ15)Ρ6.} 
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σϑηηοί δυΐ σΟὀμδί ον 88 Ῥυδοαγίοιβ; δηὰ {Πογοίούθ 
δϑϑϑηΐ ἰο ΟὉῃγυβοβίοι, Ευςῆγπ8 δηὰ Μογα, (ἢδι ἰΐ 
Ταιιδύ Ὁ6 [ΚΘ ἢ 8 ῬΟΡῚΪΔΓ 86η86 ἴῸΓ ἐμὸν σου 
ηοί. Τἢἷ8 ρᾶ58θαρ οὗἉἨ 8814], 6, 10. 15 υεα (ἢσσα ἸῺ 
{ῆ6 Νὸν ᾿Γοδίαπιθηϊ ἴο ρῖονα ἴῃ βαηιὰ (Πϊπρ᾽ ; (88 ἴἢ 
Μείῇ. 18,14. Αςῖβ, 28, 26. δὰ ἴῃ 16 ργϑβθηξ ρ88- 
88 σ6,) θὰ ΜΠ ἃ ΓΟΙΒΔΓΚΑΌΪῈ νδγίδίοη 1ῃ τὐογάδ, 
τηουρῇ τοί ἴῃ 56η86. Ι͂ῃ βδίδῃ, 1( 18, “" Μδαίο {δὶὰ 
Ῥεορ θ᾽ 5 ἢθαγὶ δι δῃα ρΊοβδ, "2816 {Π6ῚΓ Θὰγβ ἤρανΥ,ἢ 
ἄς. Ηεχγε ἰβαϊδῇ 19 ἰοἱὰ ἴο σὸ δηά Ὀ]1ηἃ [ἢ6 δγ68, 
δηά Παγάθῃ {Π6 ἢθαγίβ οὐ [6 ρβορὶβθ : [Π6 ηἰογργοίδυ 
ιἰοη οἵὨ ψῇἢϊοὶ ψογβ ἱηνοῖνοβ ϑοαιο αἰ οι γ. ΝΟΥ͂, 
1 4}} δῃοϊθηϊς ἰδηρίδρεβ, οβρϑοῖα! ν {πΠ6 Ηοῦτον,, ΔΥ 
ΟἿΘ 15 οἴϊδβη 5814 ἴο ἄο δὴν {π|ηρ, ψἢο 1618, ΠΔγγΓδῖδϑ, 
86 5πον8 ἃ {δίηρ ἴο Ὀ6, ΟΥ Ὀ6 ἄοῃθ ;: δηᾶ (ἢ8 νοῦῸ5 
ϑοῖίνα 86 ἴὸ ὈὉ6 υπηάοιβίοοά ἄἀεοίαγαξίυοἶψ. - ΤὮΘ 
τηρδηίϊηρ [Πογδίοσε οὗ ἴμ6 ψογά 18 {Π185. ὅὁ 5πον δηά 
ἀεοίαγε ἴο ἴΠ6 ΡΘορΙθ (δὲ [οἷν ἤδαγί 18 ἤθᾶνυ, ὅζε.; 
ὙΠ1οἷ} 18 Θαυϊναϊοηΐ ἴο “ ΓΠἢ]8 ῬΡΘΟΡ] Θ᾽ 5 ἤδασί 18 ρΊΟβ58,᾽ 
δος. Αῃά 80 {{|| δερέ. αν Ἔχ ργοββθᾶ 11, δηὰ ἤδνθ 
θδθθη {ο] ον ὈὉγν Μαίπον δηὰ [πκὸ. Βιυΐ δι. 
Φοϊη δἜχργθβ8868 1 {π8 : τετύῷῴλωκεν αὐτών τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς, καὶ πεπωώρρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν : 5ϊτηρὶν, ἢ6 
ἤδιῃ ὈΠηἀρ6ά, ὅτο. ψΠουΐ δά άϊηρ τὐὐο ἢᾶ8 ἀοη6 .80. ᾿ 
ΤΠδῖ, πον ονογ, Δ 6 υηάἀεγϑβίοοα ἴτοιῃ ἢ Ῥ858δρ8 
οὗ Ιβαἰδῆ. Εογ ἐλθγο ἰῃ6 Ῥθορίδ δγοὸ ἰἀχϑα ψιἢ Ὀοίηρ 
δ ηἀ δἀπὰ μᾶγάθποα. Βυῦ 6 νῇῆο 15 ἑαχτεά σ]ἢ 
ὈΠΠάη689, ὅσ. τηυδὲ Ὀ6 {6 σμέλογ' οὐὗἨ ἢ15 ὈΠΙΠ4Ώ688 ; 
δῖ τετύφλωκεν ϑυρδυα ὁ λαὸς οὗτος, Δηα ἴογ ἴῃ ργοποῦῃ 
αὐτών, το {ἢ τοοίργοσαὶ αὐτῶν, ΨΜἤθησ6. ΜΠ] 841186 
{Π|6 86η86 7.8 ἰΔ14 ἀονῃ. ΜΜογβϑονοσ, ἴῃ {Π6 ρῥ͵δοθ οὗ 
ἀπεχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοὺ τοῦτου, δῖ. Φοἢη [)38 πε- 
παίρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ΤΠ [Π6 ΝΘΟΓῪ 58Π1|6 5656. 
Τι5 450 1ῃ6 νογάβ8 τετύῴφλωκεν αὐτῶν τοῦς ὀφθαλμοὺς, 
ΓΘ Θαυϊναϊοηΐ ἴο ἰμο86 οὗ [μ6 δερί. τοὺς ὀφθαλμοὺς 
αὐτῶν ἐκάμμυσαν. - Αραϊῃ, δὲ. Φομπ ἢ48 οτἹ 64 186 
ὙγΟΓΩΚ τοῖς ὦσι βαρέως ἤκουσαν : ἀῃὰ ἴ1ῖη {Π6 ρῥἷαοας οὗ 
καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ. Βυιῖ 1Π6 ἔογπλιῖαϑ, τῇ καρδίᾳ 
συνιέναι Δα νοεῖν τῇ καρδίᾳ, ἃ8 4180 ἰδεῖν τοῖς ὀφθαλμοῖς 
Τοϊαΐθ ἴο, δηά πιυϑὶ θ6 υηαἀοεϑίοοα οὗ ποβα ΨῆοΟ πῃ- 
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ἀεογβίδη ἃ δη ρογοοῖνο {ΠῸ ἡδίιγο δηά ᾿πηίθηΐ οὗ {6 
ἀοοίτγιηο ἀο!νογεα ὈΥ (ἢ γῖβι, ηοΐ 1685 [ἤδη {Π|6 πηϊγᾶ- 
οἶος ψογκοά ἣν [}1Π|, 60 45 ἴο 5Π{ τ ̓Πδηγϑοῖνος ἴο [6 
Ῥτουρδι ἴο ὈΘΙΠΙανα 'π ἢ]πΊ, δη( ρῥγοίθϑβ ἢ18 γε Πρ Ί ΟΠ. 
ΤῊ 15 χργοϑβθά ὈΥ ἐπιστραφώσι. Εὸτ 88 {ῃ6 Ηοῦτ. 
ὩΩ 15, ἰη 1η6 ΟἹ ᾿[οϑἰδπιοηΐ, ρα οὗ {Π6 τοϊιγη οὗ 
(ἢ6 76» ἔγτοπι {Π6 ψοιβῆ!ρ οὗ 14οἷ8, ἴο {ἰη4ι οὐ {116 
ἴσας αοά, 80 ἰη (6 Ναὰν ᾿Γοβϑίδιηθηΐ, ἐπιστρέφειν ἀης 
ἐπιστρέφεσθαι ἐπὶ τὸν Θεὸν, οὐ Κύριον, ἃ υ64] οὔ ενν8 
δηά Οδηι 165, νυν ῖο, γο]θσίηρ δυάἀ418π|, οὐ [ἀο]αῖγν, 
δδγαςσθ τ 6 ΟΠ τἰβιδη πο σιοη. [{{πῸ 765 1η {Π6 
δρε οὔ ΟΠ τῖϑβέ ῃδα ἄοηθ {Π15, δηὰ δα δεκηον)ού σοι 
ἢϊπ| 88 ἴπδὶ ρϑιβοηασα ΝΜ ἤῆοπι ἢ6 ἢδα ργονοα ἢ 156} } 
ἴο Ὀ6, θη (ΠΟΥ τρις πᾶν ὕδοη ᾿1υθγαίθα ἔτοπι 
81] βρ᾽ ἰτυ4] αν 1}]5, δηά τηοϑὲ ἰθιηρογαὶ οἤθ8, δηεὶ ὑεθη 
εὐ. ἢ ρΡδγίδκογβ οὐ 16 Κιηρσάοπι δηά Ὀοηρῆϊβ οὗ {Π 6 
Μεβϑβίδῃ : νῇ]ο]}} 15 ᾿πἀ]σαῖοα 1η (ἢ6 ἰαϑὶ ψνογάβ καὶ 
ἰάσομαι αὐτοὺς. Βαϊΐ ἔτοπι [ἢϊ8 οί ἢ πὰ παρ]ρθησε 
ποΐ ΟὨΪγ οὗ Ὠθαγίηρ, Ὀυΐ 4130 οὗ βεείηρ, ἥονϑα 5ιςῆ 
ΔῊ ἱποοησαίν8 6 ΑΓ 1Π 658 Δηα 8[ΠροΓ οἡ ἴἢ6 ρϑτγί οὗ 
1Π6 96 ν»)8, {Πα ΤΠ6Ὺ ΠΘΙΠ6Γ πηάἀογβίοοα {Ὁ 6 ἄοο- 
ἐγ Π 68, ΠΟΓ ρογοοινοα (Π6 ἕογοθ οἵ [6 πηῖγδο} 68 οἵ οἵιγ 
Ιοτά, δπὰ ψου]ὰ δοκπον]θάρα ἢϊπὶ 85 [6 ρῥγοιηβοά 
ΑΝ ΟΌΓ, ὨΟΓ Ὀ6 Ῥατγίακογβ οὗ {ἢ βαϊνδιίίοη οὐίαϊποά 
Ὀγ δϊηι. (ΤΠ πηδη.) 

᾿ς 44], ταῦτα εἶπεν Ἡσαΐας ὅτε ε. τ. ὃ. α. ΤΊΙ6886 ψοΓγά8 
ΔΓ ΘΧοο ]ΘηΕ}ν ᾿η ογργοίθα Ὀγ (γγυβοβίοπι Ηοιη!]. οη 
118 ρίας : οὐδὲ γὰρ ἐπειδὴ εἶπεν Ἡσαΐας, οὐκ ἐπίστευον, 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὐκ ἔμελλον πιστεύειν, διὰ τοῦτο εἶπεν Ἡσαΐας. 
ἽΠ6 αὐτοῦ 185 ἴο 6 τοίογγοα τὸ Κύριος (Ἰ. 6. Θεύς) ἴῃ 
νοσ. 88. , ᾿ 

δέ. Το π [858 1ῃ νον {πΠ6 νι ϑίοῃ Ἂἀθβοῦιθοα ἴῃ 6, 1. 
ΟΥ ψΠοἢ (Π6 νιβι0]6 δρρϑάγαπος οὗ {6 Ὠνὶπα 
Μα]θϑίυ ν8 ργθβθηϊθα ἰο 1Π6 τηϊπὰ οὗ (6 Ῥγορμοῖ 
(ίογ ἐμὲ 18 δῖ 18 τηθδηΐ ὈΥγ εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ). 
Ης ἴπογα αἴγπηβ (πὶ [16 βαὰνν ψεβονδῖ βι({{πρ’ Οἡ ἢ]5 
{ῃγοπθ6, βυγγοιπηαάθα ὈΥ ἃ δΠοβῖ οὗ αἰξοηάϊηρ δηρεῖβ, 
δηἃ γοοοὶνρά Ἴσοιηηδηά ἔσοπι Η!πι|, ἴο ἀδθηουποθ οἡ 
{πὸ ἀϊβοδεάϊοης [8γ6} 1168 {πὸ ἢδαν!θδὲ ρι ΠΙΒῃ τη θη 8 
ἔογ 1Ποῖγ ογίπηθϑ. δ. Φοῇῃ, ᾿ῃηογθοόνογ, ἀθϑίσηδῦθϑ ἐΐδ 
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ἐἰπιθ αὖ ΜὨϊοΝ [βδιδἢ δα σοπιρίαι!ηθά οὗ [Π 6 βίαροΣ οὗ 
1ῃ6 ψ6νν8. δηἀ {ΠἸδὶγς οὐϑίϊηδίθ ὑηρο] θοῦ ἴῃ Οαοὐ δηΐὲ 
1η6 Μαββιδἢ, Ὠδιηθὶυ, δὖ ἐλαὲ ρογοά ψὮΘα ἢ6 ᾿)δα 
ΤΟΟΘΠΓΥ 866 ῃ {{|ὲ νἱβίοη οὗ Πινίηθ Μα)θβϑίγ. Νογ 
ἀἸὰ τη6 Ενδηρο δῖ ἀο {πΠ|8 ψουΐ σοοά οαυ86.0 Ηδ 
τηθδηΐ ἴο ᾿ηἀϊσαία {πδι ἰη6 Ῥτγορῇοί 581ἀ {{||8,. ποΐ οὗ 
ἢ18 οὐνὴ Ψ1}], θὰΐ ὈΥ [6 βραςῖϊαὶ σοημπδηά οὗ αοάή, 
ἠοί ταυρί! 1 Ὀγ Ιοηρ Θχρογιθηοὸ (οἴ Γ᾽ ἢ18. ΟΨῺ ΟΥ 
τῃδὺ οὗἨ οἵ θι5), Ὀὰϊ Ὁ τῃ6 ϑυρροβάοηῃ, δῃηά ἴῃ {Π6 
Ὠδηι6 οὗ (οά ; δηὰ {ἢϊτ|5 βΒροκ ψ αὶ νὰ5 {π6 {τῇ 
1.561} 

42, 48. ὅμως μέντοι ---- γένωνται. ΤΠ 686 ΜΟΙ ΓΘΙῸΓ 
ἴο νοῦ. 87. Ὅμως μέντοι, ΤΏΔΥ 6 Οοπϑιαἀογοα 88 
ΡΙθοηδϑίϊς : οὗ ψῖο ἢ Θχδηρίθ 18 οϊδά ὃγ γεί- 
βίθίη, ἵἴτοπθῃΒ Ηοσγοάοί. 1. 189. ὅμως μέντοι τὴν θερείην 
πᾶσαν αὐτοῦ ταύτῃ διέτριψαν ἐργαϑόμενοι. Δοξὰ ῥτο- 
ΡΟΓΪγ 51:0}}Ώ68 {Π6 ορὶπίονι ἰοτηθαά οὗ ΔΩΥ͂ ΡΟΓβοἢ οὗ 
{π|ηρ, ψΠΟΙΠΟΓ ροοά οἵ αν]; ἂπὰ ἤθηῆσα ργαΐδο, 
ανοιν, ὅς. 866 Ψοίιη ὅ, 41 ἀπά 44. Βοῃι. ὃ, 28. 

44.,, 48. Ἰησοῦς δὲ ἔκραξε καὶ εἶπεν, ἄς. ΜδῊΥ 
σοπηηθηΐϊδίοῦβ [ἢ1ηΚ [ἢδι τ[Π6 ψογὰ 8 ἴγοιι νοῦ. 44.---ὅο. 
σοηίαϊη ἃ ἀἰβοοιγβα ργοηουηςδά Ὀγ «6805 }υ8ὲ ὈαΐοτΓα 
ἢ18 ΓΈΡΒΠΗΤΕ Βιυῖ (ἃ8 Κιϊηοοὶ οὔϑογνθβ,) (86 
Ἐνδηρο δὲ 85 Ὀ]ΔΙΉΪΥ βαϊα αἱ νοῦ. 86. {Πᾶΐ .26808, οἡ 
σοποϊυάίϊηρ {μαἱ ἀϊβοουγβο, ἀδραγίοα, ἀμ Πονογ δίϊογ- 
ΑΓ 8 (Δ ρἢς ΡῈ] 1οἶγ. [{ 15 ποῖ ργοραῦθ]α (Βα οὖγ 
Ιοτὰ βῃου!ὰ δ6 Γαργοβθηΐϊθα δ νεῦ. 44. 848 ἃρϑίῃ 
δα ἀἐδβϑϑίηρ [Π6 πα] τ46. ΝοΥῦ σῇ ΔΩΥ 585 ΔοΟσῪ 
ΤΟΆΒΟη δ8 ρίνθῃ ΨΥ (ἢ6 Ενδηρο δε βδου ]ὰ {08 
Ἰηΐογγαρί (Π6 ϑεὐν ηνν οἵ (Ἰγ181᾽8 ἀϊδοοῦΓβα, ὈΥ 1ἢ- 
βογίηρ (πραγματικώς,) ἢϊϊ5 ον πάριηδηί. Μοργι8, 
ἘἈοβθημ., Κυϊηοοὶ, ἂἀηά ΤΙ{8ὴ, ἀργοο (δι {ἢ 656 
ΨΟΙΞΘ8 ἴΌσγπὶ ἀποίλον ραγέ οἵ ἰῃ6 1: οὗ δι. 
“Ψοἤη, ἴῃ ψηϊοἢ ἢ πηρδηΐ ἰ0 βῆσνν [αἱ 6 ψἀον8 δά 
ΠΟ Π0Γ6 δ ἢ ἴῃ {86 ἀοοέγίος [Δ η 1η τ[ῃ6 γιγαοίο5 οἵ 
6805: [πα0 {118 ννὰ8 ηοΐ ὈΥ 8δὴγ ἔδιϊε οὗ «6811, θυ 
ΘηςΙ γαῖ {ποὶγ οὐ ; ἔοσ {πᾶ ἢ6 ἢδὰ ἰδυρῆ [ἢ 6πὶ 
ἔν, ΠΘαυ ΘΠΕΠΥ, ἀπά ΡῈ] 1ὀΪγ, (αηὰ {Ππλῖ ποΐ ΟὨ]Υ ἰη- 
ἀϊν!άυα}}ν, Ὀυΐ σοἸ]Θοίνοϊν, τη 186 ργθβθῆςθ οὗ {ἢοὶγ 
Ἀ586 1} 0164 Γυ]6Γ8,}0Π6 ἡδίιγο οὔ ἢ18 ρογβοῦ, ἢΔα Θηἀθ68- 
γουγροά ἰο ἄγαν {ποῖν διἰἱθηίίοη ἴο ἢ18 ννογάβ, δῃά δα 
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βογιουδῖν δχβογίθα ἤθη ἴο θ6 να ἴῃ πὶ; βυσσίηρ 
ἴδοι ον ργοαΐ ψογα {86 Βοπροῆϊ οἵ ἢ, δηὰ μον 
ἤρανυ (86 χιιϊϊ διίθηάδηϊς οἡ οὐϑίϊηδία υἱηθο] οἴ: 
ὙΔγηΐηρ (πδπὶ, πιογεονοῦ, ἰμαὶ πο ὄχοιβα Ἵου]ὰ 
ΣΘΠΊΔΙΠ ἔογ ἴἤοβ6 0 5Βῃοι ἃ ρογβῃ Ὁγ {Π6]γ ονη ροῖ- 
ΨΕΓΒΙΥ. [ἢ ογάδσ ἴο ἀειποηβίγαία {{18, [6 ἔνβη- 
26 1151 ἢδ5 δι] οἱ θα ἃ ὑτγίοῖ βυπιασυ οἵ (6 ρτγποῖρα] 
ἀἰβοοῦυγϑεβ “6 Ἰνογοα ὉγῪ Ογιϑὲ ἀυγίηρ Π15 {ΓΙ ΘΏΠ18] 
ΤΩ ΠΙΒίΓγΥ, δηὰ γοοογάθα ἴῃ ἢἷ8 (ὐοβροὶ ; 80 (δαὶ 1 
τρἢ ὃ6 υηἀογβίοοά ἐπαῖ οοἵν 1,ογὰ ἢδα δαπιοηϊβίιοα 
{Πθτὴ 50 ρίαϊηἶψ οὗ ἴΠ6 πδίαγο οὗὨ ἢ8 ρογβοη, δηά ἰἢδ 
88] 0} ΓῪ ΡΈΓΡΟΒΘ οὗ ἢ 18 σοιηίηρ, {{Ππξ (Π6 Φονβ πὐὶρῆϊ 
ἤν το ρμΐβᾶ ἴογ ἱῃόγδηςσα οἱ [8086 δ )6εοί58. Βυΐ 
ψΠ116 81. Ζοἤη ἰπιθηα8 (ο σομηργοῃοηά {Π6 56η856 δηὰ 
δυϊθϑίδηςε οὗ (ἢο86 ἀἰϑοοιγβοβ, [6 4068 ἰἰ (48 15 υϑυδὶ 
ψ [ἢ ἢ]πι|)} ἴπ {Ππ6 τοογας οὗ οἷν [ογὰ. ΕῸΓ ἴἢ 056 νΟΓΥῪ 
ψογὰβ ἤᾶνα δἰγοδαυ οσοσυγΓοά, δηἀ Ὀθθη δχρἰαϊπθά 
δῦονο, 81,15. [{ τηυϑί θὲ οὐϑογνοὶ ἴοο, {πὶ [ἢ 6 
Αοτγίβίβ8 ἔκραξε, Δηὰ εἶπεν, τηυεί (45. οἴζοῃ ἰῃ 1}}}8 ρ08- 
[6 ῦ6 τἀΚδη ἴῃ 1Π6 βθη86 οὗ Ρίαροτίεςί5. Κράβω, 
Κα {ῃ6 Ηε,ν. δὲ)», ἀδποίθϑ (485 δὲ 1, 15. δηὰ 7, 48.) 
ἴο δρεαΐς οροπῖψ, ἴῃ {ἰ|ὸ ποαγίης οἵ 4}], ἴἰο ἡ γθοίψ ργο- 
755, ες. 80 οῃι. 9, 27. δῃ εἰβεννῃθγε. 

44. ὃ πιστεύων εἰς ἐμὲ ---με. Ἡκετο ἴμογα 18 δὴ 
6}}10518 οἵ μόνον Δηα καὶ αἴϊος ἀλλὰς ὅθε 6 ποῖβ οἡ 
Μεαίίῃ. 10, ὦ0. Μαικ 9, 837. δηὰ (4588, ΡΠ]. δδογ. ρ. 
410. 86ε6η4ᾳά. (Κυϊη.) Τὴ νογάϑ τὺ δὲ (δι 
Γοηἀογρά : “δ {δῖ παῖ ΤΠ} ἰπ τὴρ, διῇ (1 ποὶ 
(350 πγιιο ἢ) ἴῃ τη6, 8ἃ8 ΚΆΡΗ) ἴῃ Ηΐμη (πδῖ 56ηΐ τη6." 5 
'ΓΠΙ5 οὖν [ογά Πα οἰΐθη ἀδοϊαγθὰ ; 88 1ηὴ Ζόβθῃ ὅ, 24. 
Βῃονιηρ (ῃᾶ΄ ΔΠΥ ΟΠ6 πσἠξΐ δΔῃὰ ομσἠΐ το ἢᾶνο ἔαιτῃ 
ἴῃ πη, ἃηαἃ ἰδῇ ἢ ψῇο γιοϊάβδα οὐ ἀδηϊεα [ἢ18 δι ἢ 
(ο ἀὼπ, αἸά τη ἔλεῖ γιεἰά ογ θην ἰἰ ἴἰο σά, ψ ο πδὰ 
βϑηΐ ἰνπ|, δη ψῇο Π6 δα Ἔχργθβϑϑὶυ οαἰθαὰ 18 
ΒΑ ΘΓ δηα (οἀ. (ΤΙἰπγ8η,) 

45. ὁ θεωρῶν ἐμὲ, θεωρεῖ τ. π. μ.. “6808 δὰ ἐδερσῶί 

4 ὙΠαῖ [ἢϊ9 Ἰάϊοηλ νγαβ ποῖ υηϊκποννῃ (ο ἴπ6 δποϊδηΐϊ σοτημηδηίαίοιθ, 
ἈρΡρεῦγβ ἔγοιαι ἴμ6 ο!]οννίηρ; ἐχρίδηδίίοη οὗ Ευϊπγείαβ : τὸ δὲ σὺ 
πιστέυει εἰς ἐμὲ, δοκεῖ μὲν ἀρνήσεως" ἔστι δὲ μᾶλλον προτροπῆς εἰς 
τὸ πιστένειν; ἣδ ἴΏ6η Οἰδδ85 ἃ δ᾽ ΠῚ Ῥαβθδρο ἴῃ ΜαγΚ 9, 87. 
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(πθ {(Παλ Π6 18. πιοϑὲ ἱπιϊτηαίεϊγ πη 6ἃ ψιἶ 1ἢ6 
ἘΔ οσ, ϑίησο ψιῆδί ἴΠ6 δ ωξλον ἤδῖῃ απὰ ἐοῖϊ, 576 
Παίῃ δηά ἀοίῇ ; ψῇῃδῦ [η6 Εδίῃον ψ 61} ογ ἀοίἢ ηοΐ 
Ψ1}}, Η6 ν ] θῇ οὐ ἀοι ἢ ποῖ ν}}}, ; 85 ἴῃ ΨΦοδη ὅ, 19. 
8664. Βγ {{Π|6 ΘΧΡΓΘΒϑΊΟὴ “566 ἰτ {π8ἰ 56 ηϊ Π16. 18 
τηθδηΐ ἄποιῦ ἴῃἢ6 Εαίδογ, ἢ15 ψοσκβ δηα σου η56]8 ἴὸΣ 
{Π6 Βα] νδίίοη οἵ τπϑῃ ; 8ἃ8 ἴῃ 1, 18. Τπμογοίογο, μα 
νι ο ἀποισοέξ, Ψ65ι1.5, Κηον θῇ 4180 {π6 ΕΠ ογ ((. 6. 
{π6 ἴον οἵ (ῃ6 Εδίῃογ ψ]ο 8θηΐϊ ἢ18 δοη), {Π6 οομηδοίϑ 
οὗ {π6 Ταιῃθῦ ἴον (ἢ βαἰνδίϊοη οὗ τηβθηῃ ὈΥ 1118 ϑοῃ, 
{π᾿ εὐἱϊέ οὔτΠ6 Ἑαίῃοι, {μὲ 41} Βῃουϊἃ 6] ον τὲ (Π6 
δόη δηά οδίδϊη βαϊ νδίιοῃ. 

Θελεῖν τη8ῖ ποΐ, {Πογρίογο, Ὀ6 σοηπῆηρά ἰο ἀοοέγίηο, 
θιυι 15 ἴο Ὀ6 ιἱηάἀογϑίοοά οἢΙΘΗ͂Υ οὗὨ {πΠ6 εομηδοΐ οἵὨ {116 
Ἐδίμοσγ, ἴον {Π 6 βαϊ νδίίοη οὗ τῇϑῃ Ὁγ (Π6 ὅοῆ. ΤῊ 8 
15 Ρ]αῖη ἔγοαι [6 (Ο]] ον ογἀ5, 1π Ψ ΠΙΟΙ 6588 -18 
8814 ἴο ιν τηδηιϊοδίοθα ἐλὲς οομηδεῖ οὗ (16 Εδιποῦ 
ἴογ 1ῃ6 βαϊναίίοη οὗ τηθῇ, πὰ ρτοΐδβββϑά πὶ μμβ6] το 6 
4Π|6 ΟἾΪΥ δπά ἴσα ϑανίουγ οὗ ὑπ6 Πιιπηδη ΓᾶςΘ. 

40. φώς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα ---- μείνη. Τ]}5 151Π6 
{Πγὰ ροϊπὶ ψηοἢ οὐγ Ἰιογτὰ μδὰ ἱπουϊςαῖοα δηά 
νη θα ἴο ἰοδο, πδιμοῖυγ, (Παὶ ἢ 18 {πΠ6 ϑανίοιιγ οὗ 
1π6 ᾿ΠὩ8Δ τσ θ. ΕῸΓ βΒι0ἢ Π6 δὰ ρμγοΐδββϑά ἰο Ὀθ, 
ἴῃ ψοσγάβ ἴο {Π|6 β8ηη6 οἴἴἶβοί, ἴη 9, ὅ. δηᾶ 8,192. Απὰ 
80 δὲ. Ζοῇπη οἴθη 8{}]68 οἱυγ [ογά. (5661, 4. Δη4 (Π6 
Ποῖδθϑ οὔ ἴΠοέ6 ρᾶ858968.) Ηδ δαὰ ἀδοϊαγοα Ὠἰη 561 
ἴο Ὀ6 5800 ἢ ἃ ϑανίουῦΓ δ8 ἽἿουἹά αἰοῆθ ρῥγοουγα (ἢ 6 
οἴθγῃδὶ βαἰνδίίοη οὐ πιϑθῃ, δηᾶ, ἱμογοίονθ, ψοθνοσ 
νου] τοοοῖνο [ἢδὲ βαϊναίίοη, πιιδέ Ὀο]ΐονα ἴῃ ἢ ; 
ἴον ἢ6 [88 δι 464, “"Ηδ6 ψῆῇο 5}4}] γθοϑῖνϑ Π|6 8ἃ8 βυςῇ, 
8ἢ.4}} ποΐ τοιηδίη ἴῃ ἀδγκηθ88, μέ (ἢ οἢ 18 ἴο ὃ6 
εηαονδίοοά, Δηὰ 5 δά ἀρ ὈΥ οὐ μοτὰ, ἴῃ 8, 12.) ἢφ 

πε ΤΉ Ϊδ '5 ἃ ρορμίαγ ἐΧ γ βϑίοη, Δηα ΤΠΊΔΗΥ ΘΧΔΏ1}}69 ΟὗἁἨ [ϊ ἀγα ὑγα- 
ἀυοσεά ὮὈγ Ῥεἰδίεἴη, ἔγοτῃ 86 [0] νυ πρ’ τί ἴοτθ. Τον. ΡσοΪ. Απάν. 
Τος. ΡΠογ. 1, ὅ. Ρίδιϊ. Οαρτὶν. 8, 4, 82. Ευγίρ. Βαοοῃ. 995. ϑγπι- 
τοβόῆ. 9, 6ὅ. δορδοοὶ. Ῥῃϊοςῖ. 856 [,ὡθαη. Ερ. 906, 908, 940, 1021, 
δηᾶ 1886. ΟἸδυαΐδη ἀδ αιατῖο Οοηδυϊαίι Ηοποῦ!. ΑἰΠδη88. Αροὶ. 
δα (οπείδηιϊυτπ). δι ΟΥ. 4. Βεγεβδοι τῇ ΚΒ, 97, 4. οἡ .οα. 5, 74. “1 
Δ1Ὼ σδρίδϊ η οὗ (δ ἢυδῖ οὗ τς [μοτὰ, δηὰ ᾿ΠΟσονῈσ 1] δίῃ θεω; σοὰ 
18. 566}. ες 

ΝΟΣ. Π1|. ἐι 
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5}}4}1 αν ἐπ σῆς οὗ ΠΠ δ ; 1, 6. 5)}4}} 06 ἔγθα ἔγοπὶ 
4}1 αγῆι, 514}1} "6 ΘΥΘΤΥ ΑΥ ὮΔΡΡΥ ; Ὀαυΐ, οἡ {86 σοη- 
ἔγαγσυ, ἢθ Ψ0 88}8}} γο]θοΐ «68118 45 δι ἢ, σδηηοί- θυξ 
τη185 οὗ βαϊναίίοῃ, δῃὰ {5 ἄγαν ἀόννη τὐπ ΟἹ 18 
οιση δὰ. Τῆς ῥήματα (848 ἴῃ 6, 65. δηά οἴοθπ) ἐσ 
μοὶ βρηιν ἀοοένὶν6 ἸῺ ρΘΏΘΓΑΙ, δυΐ [86 ἀϊδοοιγδες οὗ 
ουγ 1,οτγά. 

40. ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτὸν. ΤΠ ψοτά8 ὅγα {8.5 μᾶγα- 
Ρἢιγαϑοᾶ Ὀγ Κυϊποεϊ ; “1 4ο ποῖ (90 πιποἢ) σοπάθμῃπ 
δηα Ἔχοϊι δ πϊπὶ ἔγοπι (Πς Μαββίδἢ᾽ 5 Κιηράοπι, ὅς. 
1 δ ποί (σἐγίοέΐν δρεακίηρ) [Π6 δυΐποῦ οὗ ἢ18 σοη- 
ἀδιηηδίίοη." Οὐ Τιογὰ (88γ8 ΤιϊΠ|8}}} πηθδη8 Ὁ 
{Π686 ψογάβ, [δὶ 6 βιιδίδι ῃη8 ποῖ 6 ὈΪΔη6, μος, 
8 ΟἿΪΥ τοϑὲ ψιἢ ἢϊη], ΠΟ πανίηρ Ποαγά, [85 
τοίβοά [8:1ἢ. ΕῸΓ κρίνειν Ποῖ ΟἿΪΥ ἀδηοίοβ (ο 7μάρε 
οἵ εοπάδθηιη, Ὀυΐ ΟΧΡτΘ8868 {πΠ6 ο7εοὲ οὗ Ἱπάρτησπί σὲ 
ἙςΟΠἀδιηηδίίοη, ΠπΊΟΪν, γί απὰ ἀοδέγμοίοη, δῃὰ τὲ 
δ ΟΡΡοΒοά ἴο σώῤειν. Οὐ Τ,ογὰ πΊ68Π8 ἰ0 84Υ, {Παὶ 
6 ΨΩὴΗ πού νὰ {ῃ6 οαμσ οὗ σοῃάθιηηδίοη δηά 
ἀοβίγυιοίίου (0 ΤΠ θτη, ᾿ΠΑϑπη0 ἢ} 8485 18 ρυγροβθ 88 
ποί {Π6 τη, Ὀὰς {ἢ 6 βαἰνδίίοη οὗ πιβῃ, (ΟΓ,88 ἢ δὰ 

᾿ β8ἰἃ αἱ 8, 17. ἢ6 σαηθ ποί ἴο ἀσϑίγου, Ὀαΐ ἴο ῥγϑϑογσνο 
(πΠ6 μοῦ! α,) δπᾶ τῃδί, {Ππογοίογο, (6 ψΠο]6 ὈΪ]απι6 
τηιϑί γοϑί Ψ] ἢ {Π086 ΜΏΟ ργοΐίου ἀδυκηθϑβ ἴο Πρῆϊ. 
566 8,19. ᾿ 

48. ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν, τὴν ψοΟΓα5 
Ψ1} σοπάσδπηη ἢ]π|, 1. 6. ἢ6 μη] 6 ἐοϊινοτοα ἴοὸ 
ἀαβίγυςίοη ; βίηςο, ἰΠουρ ἢ 48 Βοδγαὰ ἴγοπι π|6 
{πὲ 1 δὰ {πΠ6 ϑανίοινγ, γεῦ ἢ6 ἢ88 ποῖ γοροβϑά δι ἢ 
ἴΏ ΠΊ6΄ 85 8). ΒΥ τὸν λόγὸν, Δηά τὰ ῥήματα, δτ6 
τοοδηΐ ἐλῤαὲ ραγέ οὗ οὖὖἦν 1], ογαβ ἀοοσίγίης, ψῃοἢ 
τοβροϑοίθα Π18 ροβοῃ δηά οἰῆῇςθ. 

ΑΙΙ (ἢ18 οὖν 1 ογὰ [.]48 βα14 δῦονϑ, ἰπ 8, 17. δῃά 1ἰ 
18. ΒΕΓ γορϑδίθα ὃγ δί. Ζοη, ἰο βΒῆθνν {πᾶ| πο ὈἰδπΠΊ6 
Ἰη τεϑρεοῖ ο {Π6 υῃρο]16Γ οὗὨ {π6ὸ 168 σου] γτοϑὲ 
ΜΙ οἷν ΤΟγὰ ; 51η66, ὉΓ ἴῃγοο γϑαγβ, π6 ἢ᾽ιδᾶ 
οἰ! ἰ64 ποίπίηρ, Ὀγ ἡ] οἢ ο ἄγᾶνν {Π6πὴ ἴο (1 ἢ, δπὰ 

ἘΠΊ περαῖῖνε ΘΠ οἰ δί! 0ἢ9 ΔΗΓΠΊΔΙ να ΟἿΘ5 ΔΙῸ 8150 ἰο θ6 μηάεγ- 
ϑίοοα 838 ἱπο πα 64, 
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Ἰοδὰ τπδπὶ (0 βαϊνδίίοη, δ) ᾿ηβίρυςίοα Ὀγ]Ἰασία ἀ15- 
σοιγβθβ, δα ἰην! 6 ΟΥ̓ ΡΓΟΙΏ1569, ἀοίογγοα ὈῪ {Πγθδί8, 

᾿ ΔἰΙυγοα γ θεποῆίβ, Ἔχ οι θεῖ ὈΥ τη Γ8 6685; Π8Δα ΓΕΡΘ] 64 
ὮΟΒΘ ἴγοπι βανδίίοη, δ ἴἰὸ δνΘΥΥ ΟἿ6 ορθηθὰ 8Δἢ 
Θηίγδησθ ἰηΐο οίογμαὶ ἰἰἶ. Ηρ, {ἰογοίογθ, ψ8ο 
βου] ἃ ρτονα οὐδαιιγαῖεῖὶν ἀραῖ ἴο 41} {Π 686 ᾿ὩρὈθ8β|8, 
δη4, ἴῃ βρὶΐ6 οὗἉ 16 νᾶγῖοιιβ πηϑι]οβ (δι ἢᾶνα θοδῆ 
οι ρ]ογθα ἰο ὑτηρ σοην]οίίοη ἰο ἢϊπ|, Βῃου ἃ οὔϑιϊ- 
ὨΔΊΘΙΥ ῬΘΓβν γ ἴῃ ὉΠ] π685, σου ποῖ θαΐ ροσίβἢ 
ὈΥ [ν8 οἱυπ ΔΉΠΟΤΕ δηᾶ ψνοι]ὰ 6 υἱέοσγ νι οιὰξ 
ΘΧουβθ δἱ [ἢ6 ἀδΥ͂ οἵ ἡυάρτηηθηΐ. 

40, 50. ὅτι ἐγὼ ---- λαλῶ. Ἡοῖδ δὲ. Φοἢῃ βρθδῖκβ οὗ 
{Π6 αἱυὲπο ἐγ ἡ οὗ ἐῤὲα ἀοοέγῖπο, δηὰ βῆθνβ (δὶ μοΐ 
δνϑὴ ἰη ἐλὶα τθϑρεοῖ σουϊὰ τῆς ψΦεν δῃ. ρθορὶα ἤᾶνα 
ΔΏΥ ΘΧΟΙ86; 88 1 16 ψογὰ8 ἤθτ6 γεοογάθα, ψῃ]ςὴ 
Αἴ 5} ὯΓ ἴο ἴπο86 οὗ. 80, 17,16 δηὰ 18. 6, 68. 8, 
90. δῃὰ ἴἢ ψἤϊοϊ, ἣ6 Πα δβϑϑογίο τῆ6 ἐσ ἢ δηΐ 
ἱρσῆϊγ Ρεησῆοϊαὶ νεϑ τβο: ἰοπάρηον οὗ (Π6 ψῇο]ᾳ οὗ 
.ν19 ἀοοῦ 6, ΘΘρΘ ΟΠ γ νγῆδὶ ἢ Βῃου ἃ ἀθ] ν  Γ σοἢ- 
φογηϊηρ {η6 λίπον δηα ἢ15 σοιη865 [ῸΓ {Π6 86] ναί! οη 
οἵ πγηϑη Ὁγ ἠὲπιδοίξ, {Π6 διιῖμοτ οὗ 4}} βαϊναϊίοη. Φ66ϑι8 
δὰ τηδᾶθ ἰἢγθα ἀδοϊαγαι:οηβ: 1, {Πδ ἢ6 δα ποῖ ἀο- 
νὶκοά {6 ἀοσίτγίιηα Πὶπηβο ς, Ὀυΐ τϑοοϊνοα τ{ ἔτοπι {Π6 
Βδε θοῦ, δπά (ἢ, (Παγοίογρ, 11 ἀϊά ηοΐ οἶα 18 ογἱρὶπ 
ἴο Βυιηδη ᾿ηνοηίοη, θυ νγὰ8 δἰορείῃον ἀϊνηθ. “1 
ἤἢανα ποῖ (β8ᾶγ89 οὖν [ογιὶ) ἑμνοηΐφα (ἐξ ἑμαυτοῦ οὐκ 
ἐλάλησα 861]. τὸν λόγον) ναί 1 βρεαῖ ἴο γοι ; δι! ΤΥ 
Ἑδίθοὺ, ἴσοι νότια 1 οαῖη6, δίῃ ἀο᾽νογρά 1 ἴο τη6 ἴο 
ΒΡΘΔΚ [ἴ το γοι!."" 42. Ηδ ἐοϑβιΠδὰ ἢ]18 ἰῃογοῦρἢ ρεΓ- 
βιδδίοη, {Ὧι [Π086 (Π]ηρ8 ψὨϊοἢ ΘΓ σοπητ 66] (ὃ 
πὶ ἰο 6 ἀοἰνοτοά, δαά 411 ηἢο οἴποσ δά ἰῃ8η {6 
ΘἴθγΏ8] βαϊνδίίοη οὗ τηϑθῃ: δηᾶ (ἢδί (ἢϊ8 ἀοοίτγϊηθ 
Ροϊηΐβ οὔ {Π6 ἂν, δηᾶὰ ἰθδβ (ὁ οἴθγῃδὶ ἢδρρίῃθβ8; 
δηά (π18 πιᾶὺ 6 (Δ]]6α (845 ἰη 6, 60) ἐδδ τυογα5 οὐ 
εἰεγηπαΐ ἰΐε. ὙΠ οἶδα ΘΟΧΡΓΘΒ868 ἃ [1] ρογβυδβίοῃ ; 
Βα Ὀγ ἐντολὴ 15. τηρδηΐ (Π6 ἱπ]ποίοη οὗ ἴῃ6 ἘδέΠοΥ 
ιὸ Δεῖ νον 1Π18 ὀδρίῖ4] ροϊῃηΐ οὗἨ ἀοοσίγηθ, ΠδΙΏΕΪΥ, 
οἰκ ΝΜ οίοιοῖπ ποτα οἶἴθ8 γίνε. ΖΕ πη. 8,451, Οὐεε Ῥμοβῦο ρβίες ο)- 
ηἰροζοηδ, πιϊηΐ ῬΏωρυΒ Αρο]ο Ῥγβαϊχὶῖ, δοινίυ9. Νοίδησιμ Αρο]- 
Ἰηθῃ, φι ἀϊοὶ(, 4 ὅονα οοβποθοοσαε. ᾿ἔβοιγὶ, Ευπιεη, 19. Διὸς 
προφήτης δ' ἐστι Λοξίας πατρὸς, δΔῃρὰ Στέλλειν ὅπως τάχιστα᾽ ταῦτα 
γὰρ πατὴρ Ζεὺς ἐγκαθιεῖ ᾿ ῥαιὸς τὐδο Τί}. 8, 4, 47. 

Ι 
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{πα νης στοβρϑοῖβ {Π|᾿ σαϊναέξϊοη οΥ πιοα. 8, ΤΗδὲ 
Ὧο ἀουδι τηρῇς γοπγϑίη, οὐὖν 1,ογά δῇ γπγοα (ἢδὶ ᾿γ6, 
1η τοδοῃίηρσ, Πα σοπῆηρά ἢἰη86 1} ἰο (6 Ψ|1}} οὗὨ ἢ 15 
Ἐδίποῦ; {Πὰϊ ἢ6 δά ποιίμοσ δἀάθα, ποῦ ἀοίταοϊοά 
οὐρῇ, δηὰ {Ππΐ, ἱπογθέογθ, ἢ19 ἀοοίγιηθ 15 ῥρυΓΘ, 
σοιῃρϊσίε, ἃπαά δ᾽ιορείμογ ἀϊνίηθ. Ὑγῃαΐ, θη, νν 85 
(18. 81ΠΠ|ΠΠΆΓῪ ΟΥ̓ ἀοοσίτίη6 9 Εἰ σοηπιϑιοα οὗἁ [ὉὉΓ 
σΔρΡΙ(4] ροϊηΐ8Β. Οὐ [οὐ ἰΔυρῆϊ δηὰ ἀοιμοηβίγαι θα 
ὈΥ ψογάβ δπὰ ἀβδθάβ; 1, {παΐ 6 ἰ8 {πὸ Τιορδία οὗ 
(οι, βοηΐ ἔογ ἴῃ βαϊναίίοη οὔ (π6 ἢ πηλπΠ γᾶ. 9, 
ΤΠδῖ Π6 15 ἱπεπηδίοὶ ν σοΠ]ο η6α ἀπά τη τῆ ἢ ἐπα 
Ἑδιθογ, ποί οπἱῪ ἴῃ γοϑρθοί οὗ ψ1}} ἀπ σουπδβαὶ, δὲ 
οὗ ψόογκβ ἀηά ἀδδάβ; δηὰ (ἢ118, ανθῆ 1ἴἢ γοϑροοῖ οὗ 
ἢϊ59 λμπιαη Ὠδίαγα, 19, ἴῃ 8ῃογί, (ῃ6 δὸοη οὔ Οοά. 8. 
Τα ᾿6 ἰ5 1ῃ6 ϑανίοιι οὗ {6 ἢ !Πδη γᾶς, ψ ῆο ψΜῃ} 
οδίαϊη ἴογ, δπὰ ἱπιραγί ἴο 411] {Ππωὶτ θῖνα 1ἢ ἢ Ϊπ1, 
116 δηὰ ἔβ]οϊγ. 4. Τἢηδί {118 ἀοοίγ 6 σοησογηϊηρ 
ΠΙπη86 1, {Π6 ὅοη οὗἩ (σοά βοηξ οἢ βᾶγί]} ὈΥ [18 Εδίθοσ, 
δηἀ {Π6 ϑανίοιν οὗὨ ἢ Ὠιιπηδη ΓᾶςΠΘ, 18 1Παἀ ΒΡ Δ] 
ἔτι, δηὰ ᾿ῃ ἢ ον ᾿αηδῆσίαί, ἃ8 Ὀείηρ ἴἢ6 ΟὨΪΥ͂ 
τηΘΔη5 οὗἉ δἰίδιηΐηρ αη]νογϑαὶ βαἰ νδί! οη. 

ΤῊΐ5 ράβθασο 18 θθγοηκ ΟἰΠΠ6 ΓΒ ἀδβογνὶηρ οἵ βου οῦϑ 
αἰϊθηίίοη, βίησα ἢἰὴὸπὶ 10 τὴ Ρ6 τηἀογβίοοά δηά 
οἰοαῦν ἀδπηοηδιίγαίθα (π6 ἔουγ σαρὶία] ρΡοϊηΐβ οὐ [ἢ 6 
ΟἸγϑιίδη ἀοοίγιηθ νν δὶ ΤΠΘΟΪ]ΟρΊΔη5 ἴθ (ἢ 6 685565- 
ἐϊαί, ργίπιαγῳ, δὰ ἡιμπααπιθπέαί αγέϊοῖος οΥ᾽ 7ζαϊἐἠ, ἀπά 
86 ἢ} ἃ8 ρογίδιη ἰο {Π6 δι οὗ ἰῃ6 ΟΠ γιβείαη ἍΠἢ ; 
ΔηΔ 8:6} 88, [ἢ τοιηονθά, ἰδανα ἢ6 σοὶ] ρίοη ἰηϑυ 
Βεϊοης ἴον βαἰναίίοη. ΠΟΥ ἀγθ, ἰμογοίοιθ, ϑ ἢ ἃ8 
ποπ6 οὐρῇῖ ἴο ἄδηγ, ψίο νου] ρῥγοίδβββ {Π6 πδη1θ οὗ 
Ομ γῖϑι, δὰ {πγου ἢ ἢ 1Πὶ ἈΒΡΙΓΘ δίζοσ δίθγηδὶ βαϊνδίίοη. 
(ΤΙπδη.) 

(ΓΗ͂Α,ΑΡ. ΧΙΠῚ- 

ΙῺ {π8 ΤΠΏΔΏΏΘΙ δά 9}680}9 ἴὉΓ (ἴγεα γεᾶγβ, Ὀσίΐ ὉΥ 'Ἰνοτὰβ διά 
ἀοεάδβ, τηδηϊοδίθα ἢΐ πιβα] διποηρ; {16 «νυν ιϑιι μεορίβ 85 ἴῃς ϑοη οἵ 
ΟΘοώ, ἀπά ἴΠππ ϑανίουν βεηϊ ὃ σοὰ ἰηΐο {πὰ νου] ά, δηὰ ἑδνοαδϊοᾷ ἴῃ 6 
τυιῖδα δα Ὀδηθῆςσίδ] οοιιηδβ6] οὗ ἴΠ6 ἘΔΙΠΟΡ ἔον ἴπ6 βαϊναίοη οἵ- ἴδε 
ἢυτϊήδη Γαοα ΟΥ̓ εἶδ ϑοη. Απὲά ἴδ δὰ δα ἢηίβῃθὰ (6 ποῦς 88. 
οἱρῃοι Ὠΐπι Οἡ δαγίῃ : ϑίποθ ἔγοιῃ {{|8 {{π|6 οἷ [γὰ πο ἼΟΩΡΕΓ 
ἐλυρῃς ρυῤίϊοίν ἀιηοηρ [ἢ 26ν9, θα ἀενοίεὰ ἴδε 5πογῖ τοιηδι ες 
οὗ 8 16 ἴο (6 ἱποιγιοἰΐοη οὗ Ὠἰθ αἰϑοῖ μεθ, νυβαγ ἢθ νγᾷϑ βοοῇ ἴο 
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ἴολτα, δηά ννῦο, πό Κηδῖν, τνοιϊὰ Ὀ6 σχοδοάϊ ρον ρεγίυγυοὰ Ὁγ {Πὲ 
ἀεαιὴ οὗ {Πππεὶγ Μαϑίοσ. Τἤαβθα ἴα ὑγαγ8 οὗ {{Ππ᾿πῸ0ὸῤϊ Θρρτγοβοἢίπρ; {γ]αὶ, 
φ πα σοηθϑοΐθϑ ΌΥ ἢἶ8. ἀϑϑυγαηοθβ, ΒΏΔΙΪΥ δἰ πρ 8 Ἰονς 85 νν6}} ἴο- 
ΥΆΓδ ἴΠ6Πὶ 88 ἴο ἰῇ6 ὙΠ Ο]6 Βυμηλπ Γδοθ. ΑἹ] (89 18 ἀείαι θὰ ἴῃ 
18, 14, 16 δηὐ 16. ἰῃ ψΠΙΟὮ οἷν ἰυογά ἀνΐηοοθϑ, δπὰ [πὸ Ἐνδηρο  β( 
ἢδδ5 Γεσογι δα, τηδγ 8 οὗἁὨἁ π6 τηοβὶ ὀχαϊ θα δηὰ δ έυΐπο πια)εβίψ. ΤῊΘ 
δνθηῖβϑ ἤδγα παγγαῖθὶ τΟΟΪ ρἶδοα πρὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα Οἢ ἴἢ6 
ΟΑΥ Ὀοέοτε {πῸ Ῥαϑοῆαὶ ἔεδαϑι ; ἴοῦ ἴπαὶ σμρῬεΥ ἰδ ΠΟΓῈ (85 δἰ βου ῇογα 
ἴῃ {πΠ6 Νεὸνν Τεβίδιηθη!) ἀεηοίεα Ὁγ τὸ πάσχα, ἰ8 μἰαίη. Ηδησα 
ἑορτὴ τοῦ πάσχα ἷἰ8 ἴα ἀδΥ οἷά Ῥνηϊοῖ ἴζ νν88 συϑίουηαΓΥ (0 δαὶ 18 
Ῥάβοθδὶ ἰαπὶῦ : δηὰ ὈΥ͂ πρὸ τῆς ἑορτῆς ἰδ τηρληΐ ἰῃ6 ΟΔΥ ρμτγεζεάϊηρ, 
Νονν ἴῃε Ῥαβοῦαὶ ἰαῖ νγὰϑ εἴδη δἱ τῆς Ὀορί πηΐηρ οὗ ἴῃς δαὺυθαιῇ, 
ὙΠΟἢ, Ὀγ (Π6 πιοάδ οὗ γεοκοηΐηρ ἴῃ6 ἀδγ8 δηὰ ΠουΓΒ Οἰιϑί ΟΙΏΔΙΥ 
Δι)οηρ (Πα δεννδ, 1} οὐ Σγίααν δἔϊεν δϑυη-βεί. 'ΓΒεγείογε ν μδὶ 18 
ἤδγα γεοοσάδ ἴοοῖκ ρἷαοα οὐ ΤἈυγείαν ἐνεηΐηρ. [Ιἢ Μαίίῃ. 26, 17. 
εἶς 18 ο8]1εἀ ἡ πρώτη τῶν ἀθϑώμων, ἱ. 6. προτέρα τῶν ἀδϑύμων. Ηπεῃοα 
τ 16. ῥγοθαῦϊα {παὶ ΟὟΓ [,οὐὰ σοἰεδγαῖθα [Π6 ραβϑονοὺ νυν ἢ Πὶ8 αΪ8- 
εἶμρ]ε5 οδ ἀαψ ξοοπεῦ ἰὮδη ἴδε Γοδῖ οὗ (πε ενσϑ. ὅ)ὲ}1 αἰὰ πα ΚΏΟΝ 
ἀηδὶ [ἢ ρμετοὐ οὗὨ ἷ8 ἤεβϑί ἢ ἀγεῖν ἤθδῦ: ἢ Πδα ἰγεδαν ἔγεη]υθηίν 
ποηνειϑοὰ ὑὕροη ἰζ νν7 ἢ ἢιἰ5 αἰδοῖ μ]68, δά πιδὰ ργεαϊοϊοα 118. πηοβῖ 
τηϊηυῖα οἰγουτηδίδηοεβ, Τῆὶθ ἀεσίς 18 Ὀγ (ἢ νδηρε δι ἰογηθα ἠΐσ 
τσοέμτη ἰο ἠϊα Ἐωΐϊδεντ. Δηὰ 9ιοῖ, ἴοο, ἀϊὰ ουν [τὰ Πἰ 156} ο8}} ἰΐ, ἴῃ. 
γον {ποτε ῦΥ ἴο δἰ ρ ἢ Ὗ ταὶ Πα οϑιης ποῖ οἡ ἴἢπ6 δαστῖ ἢ 85 ἃ ΠΟΤ πιαη, 
Ὀυϊ 88 [6 ϑοη οὐΓ Ουά, ννῆο πδιὶ ργοσδοάεά ἔγοτη, δπα νου] γε γῃ 
ἴο ἴΠπῸ Εμίθεσ. Βυῖ δ (6 νοῦ φρεγίοά οὗἁ ἰιὲβ ἀβαῖῃ Ης γϑβοϊνεὰ ἰο 
Ἔσοοῖ δη0 ἢ ἃ τηοηυπγδηΐ οἵ ἀτάδηϊ δηΐ ρεγρεῖυαϊὶ μἢ]ΔὨΚΏΓΟΡΥ, (181 4}} 
Πδη ΟὗἨ ΘΝ ΓΝ ΔΡῸ πηΐρὮϊ {πε ηςα ἰεᾶτη ἢονν ρτεαῖ ννα8 ἴἢ6 ἰονα νυ ϊοἢ ἢ 6 
Ὀοτγο ἴο ἴθ πὶ νυν 6 οἡ εαιτῇ, Ὁ] ἢ Π6 51}}} ὈΟγο, δὰ νοι] σοί! ι6 
ἴ0 ὈΘΆΓ ἴο {116 δηα οὔ (ἰπ|6. ΕΓ Ὀγ ἴδε ἐδίοι τὰ πιϑδηΐ ποΐ 80 χῃτοῦ [ἢ 6 

. αἰδοεὶρίο5 [ἀοοογάϊηρ το Εὺ τ Πγταΐιθ, Καί ποοὶ, δηα ϑοῆια ΟἴΠ615.---Εα.] 
88 αἰ πέσ ἴῃ ψοποταί, νν τ. ἢ6 ἢ88 80 ΠΆ116 6, ̓ηδϑιλιιοἢ 86 (6 ᾿μαἀ βαϊεὶ 
τΠπδι {ΠῚ Ὶ ἡ γα ἀο] νογεὰ ἴο πη ὈὉΥ ἴῃς ΕδΙΠΟΓ, 'π ογήογ παῖ {πον 
ὩϊρὮϊ ὕανα σοπίογγοα οὐ {Π6ῃ} οἴεγπᾺ] ᾿ἰἴ6. (8ες 17,424.) Ὁ ΠεΓείογ 
ἴηε Ενδηρ δῖ 85 αἰ80 βιιδ] οἱ ῃδα τοὺς ἐν τῷ κόσμῷ, εεἰ]. ὄντας ; ἴΓΟτὰ 
ΛΠ ἢ ΜΘΙῪ εἰγουτηβίδηςσθ, 450, ἰΐ ἰ8 ο]οδι ἴπᾶΐ 6 τηρδηῖϊ ᾿ὶ ἴ0 ὑδ 
ἘΠ γϑιοοα οὐἵἁὨ {Πο86 (ἰϊδῖ να οἡ εδγίἢ, δηπ {ΠογΘ ΓΕ Ἔν ΟΓΥ οπα οὗ 
(ἤθ. ἔργ ἐμέδο Οὐγ [οτὰὶ Πδλα Ἰονεοα νν ]6 Ἦς βδοϊουγηοά οἡ δίῃ, 
της [Ὁ (ἢδπὶ ἢ δὰ ὄνεη ἰδ ἄοννη [ι͵8}}6, 686 ἢς νν}}} σο ΠΏ. 6 
(Ὁ ον δῇϊεασ. ἢἰ8 σεΐϊιιγη ἴο 1ἴπ6 Ἐδίμον, δηὰ νν}}} τναίοἢ ὁνὲσ {πεῖς 
δα ἰναι οη, δεΐηρ; σοπϑιϊυἱοὰ Ἰογά οὗ (6 ν]νοΐα Ὠυιπηδη το. Οὗ 
{18 ἢ͵8 ἀγάθηϊ δηεὶ υποδαϑίηρ ον ἢ6 νν88 ρ᾽δηβοή, τονναγάϑ (Π6 αι ἴο Ὁ 
Ἰῃοϊθηΐθ ΟΥ̓ Πἰ8Β Πρ, ἴο ἰδᾶνα ἃ ρεγρθῖυδὶ ρίδασο, δῃά ἱπει το ἃ 
'πιοπιογίαί. ἘῸΣ ἠγάπησεν 8 ἴο 6 [ΔΚ6) 88 ΠΊΔΩΥ ΟἰΠΘΓ νογὺϑ ΓΚ. 
ταὶ βοτί) ἀεοείαγαίϊοοίψ, δηὰ τεηάογοά, “ ἣα ἀδοίατεα, οοϊποεα, ἐεεἰϊ θα 
ἢ 18 'ονα." ΆἈδαῖ (παῖ ρἰεαρ6 οΥ πηοπιογίαὶ 18, ΔῺΥ οὐδ ν}}} ΘΆ5Πγ κ1.- 
᾿ἀεγϑίαηα ἡ ῆο πον8 τῆδῖ οὐὖν [,υτὰ, αἱ [018 ΥΘΓῪ 5ΌΡΡΕΓΙ, ἰπϑιϊατοῖ 
{π6 λον Εμολμαγὶδί. Αηά [18 σΟΥ ΔΙ ΠΥ ΒοΘΙῺ “ ἴο Ὀ6 τηελοῖ. ἘῸΓ ἴῃ 
ἴδια σψηιδοϊϊοαὶ αοἰΐοπ οὗ ντυαϑηϊπρ ἢ 15 ἀ δε  μ68᾽ ἔεεϊ βοὺῃ δε πιθη- 
ιἰοηοὰ, οὖν υγὰ Ἔχ ἰδ 6 4 ποι γαῦϊα τιᾶῦὶς οὗ σονεἰδδοοπδίοη ἰο- 
τὐατγαἰς ᾿ὶς αἰβεὶρίος ; Ὀὰῖ ποῖ ἃ ἰοκοπ οὗ ἰδ ἰοῦθ ἐο αἰΐ πιει. ϑδμεῖι, 
Ὠονγονεῦ, ἐς ἴῃ6 Εποδαγιδῖ, (πουρῖι 581. ΖΟΠ 1ιὰ5 ποῖ τεσοχθοὰ ἰ(8 
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ἐπδεϊ ἐμ ΐοη, οἷποθ παῖ παὰ θοθα ἄσης Ὁγ ἴΠ6 οἱπασ Ἐναπρεῖδῖθ, αὐ 
ἐϊ τνῶϑ, σἤοη ἢ τγοίθ ᾿νἷ8 σοθρεὶ, ἃ {πὶηρ; ννϑ}} πονῇ απ ΔΙΓΕΔΑΥ͂ 
γτεϑοείνεα ἱηίο βΘΠΕΓΆΙ 086 ὉΥ 8} (τ βι ἰδ οἢυγοθεβ; δηά ν]}}} οοῃ- 
τίη, εἰς τέλος, ἃ πηὀηυτηοηὶϊ οὗ (ἢ γῖο[ 86 ἀγάεηϊ ἰονε ἴὸ {πε Βυπιδὴ 
τϑοο, (ΤΙ 8.) 

11 ππιδὶ Ὀε οὐκογνδὰ ἐπαὶ μεταβαίνειν ({Πκὸ (ἢε [Δι τπεΐβγατε δηὰὲὶ 
ἀἰφοοάετνε) δὰ 4}} ναγῦδ οὗ ἐμήῤμαυρη 86 γε υξητ υϑεὰ οὗ ἀεαέῃλ. 
8ε6 Κγρκο δηὰ ΑἸδεσγίὶ οὴ Μαιῖι. 46. 24. ΟὗὨ {ἰιῖ6 ὙγΥ εἰϑ οἷ ὑγο- 
ἀυιοεβ δενογαΐ Ἔχδυιρἶθβ ἤγοπι ἴΠ6 ΒΔΌδιηἰοαὶ υυτίϊετο, ΒΥ ἴδε (ΟΚοη 
οὗ Ἰόνε ενἱησθαὰ Ὀγ 7688 το Ὠἷ8 αἰδοίρίεθ, [6 Εναημο δὲ πηεᾶηβ τῃς 
δυπιδοἰϊοαὶ αοἰΐοη τηρητοποὰ }ι8ῖ αἴϊετ. (Κυϊη.) 

Τίνα ϑδπγθ δοπηπιθηίαίογ αἱ εἰς τέλος βιιδαυάβ8 τοῦ βίον. Δηὰ 50 
[,.. Βγτυρ., Βδίοοκ, ΟἹ, απ οἴδετβ. Β6Ζα, Ριδοδῖοσ, δη Ἐοδεπη). 
ἴδ κα 1 [ὉΓ ἐν τέλει αἱ ἠδ ἰαεῖ ; Θτοῖἑι8 ὉΣ διατελεῖ ἀγαπῶν, μέγ» 
φεχὶξ εο8 αἰϊίφετο. ΟὨΥγδοβίοιῃ, σδιμογατιβ, Μαϊἀοθδιϊ, δὰ οἴμε τ, 
ἴαΐκο τέλος ἔοΥ τελείωσις. ΕπιὨγηΐυ5 ἀχρμίαϊ πθ΄ ἰἴ σφόδρα. ΤΒΕ εχ- 
ΒΡΠΩΣ οὔ ἢ. ΒΡ, ἃς. οὗ ἰῃαὶ οὗἩὨ Οτοῖϊυ8, 8εθῖ» (Π6 πηοδῖ ῥγο- 

8. 

ᾧ, καὶ δείπνου γενομένου, Ως. Ηρτα νὰ ἢανα δῃοίθογ 
ἰοκρη οὗ (ἢ γιβι 8 σοπἀθϑοθηάίηρ ροοίίη688, οτ64 
ὃν Μαείδεν, Μαγκ, δηὰ ἴμκθ. [0 σδῃ βοάγοοῖγ Ὀ6 
ἀουδιίοά θὰ {πᾶ Ὀγ δεῖπνον 15. ἴο θ6 υπάογβίοοά {{6 
ἰα5έ διιρ}ον" οὗ ()γίϑε δηὰ {πῸ βοῇ δὶ οὔα ; δηὰ {Π8ῖ 
(Π6 ψοΓαβ δείπνου γενομένου ΓΘ ποῖ [0 ΡῈ οσὐὐπα 5ε7- 
αοία, 88 ἰ86 ἄοῃα ὉΥ [Ποὺ δηά οἰΐογβ, Ραΐ οαπα 
γαγαέαᾳ, ᾿ηδίγμοία. Ἐοτ αἵ νοῖ. 4 δηὰ 122, ον Ἰ,ογά 
18 8581ἃ [0 ἢᾶνθ 1186ὴ ἔϊοη ΒΡ ΡΟΓ, 8η6 ἀραίη 88ῖ ἀονῃ. 
Νού ψὰ8 ἰῆ6 τα οὐὗὁἨἁ νψδβῆϊηρ [π6 δες ρογίογπιθα 
αὐέογ, Ὀὰΐ ϑδοίογο βϑαρρεσ. Βγ {δ6 οὔδηρα οὗ ἔβῃβ868 
80 808] νι δὲ. ΨΦοί, 6 ἃγθ ρμογιηεα ἴἰο 286 
γενομένου ἴῃ, {Π|8 βἰρηϊοδίίοη. Οὐυγ 1ογὰ δά {πδη 
δαί ἄοψῃ, δυΐ Ρεΐοσο ἢθ δὰ βαϑριη βιιρροῦ ἢθ 
ΔΙΌΒ6, ἰῇ ογάδγ ἴο "νδδῇ {π6 ἰβεί οἵ [118 ἀν τ 
(Τιτπδη.) 

Οὐ (Π6 ᾿προγί οὗ (π6 Ροἰιγαβϑ8 γενομένου τοῦ δείπνου 

ἘΞ ΤῊ5. ἰπίεγρτγείδιίοη ἰ8 δαορίεὦ, ἴοο, Ὁγ Τιζ[πγδη ; δῃκὶ 18 οοῆ- 
Βγιηθα ὮὈγ βενθιαὶ ρϑβ8δρο8 οἰϊοαὰ ὈὉγ ν εἰϑίεϊη ; Δ8 Ργίον. 17, 17. “ἃ 
ἔτιοηὰ Ἰονοῖῇ δἷἱ 4}1] {ἰπθ8." Ατίοῖοϊ. ἈΠοῖ. 4, 92. δηὰ Εἰῖο. Επάδηλ. 
7, 7. εχ Εμγὶρίἀϊ8 Ττοδά. 1051. οὐδεὶς ἐράστης, ὅστις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ. 
ῬΙυῖ, 10. ΟΥ. μΡ. 841]. Ε'. φίλος δὲ ὧν τοῖς περὶ Δημοσθένην---οὐκ 
ἐνέμεινε μέχρι τέλους. Δηϊιμποΐορ. 1, 85, δ. Γνήσιος εἶμε φίλος, 
οὗς δ' ἄρα τιμῶ, τούτους ἐξ ἀρχῆς μέχρι τέλονς ἀγαπῶ. Ἐὰν οἴδεῖ- 
86 ννὰ8 ἰΐ νυν] ἢ 1Π6 ονν8, 'νῆο᾽Ώ 88ηρ' Ποβδαηῃδ8 ἴο ΟἸγίδῖ, Ὀὰϊ 00} 
δἴϊεγ τεψυϊγοα λιν τὸ Ὀ6 ογυοϊῆεα, ( εἰ3.) 
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οι θη δ ίοΓ8 ἅγα ἢὐΐ ἃρτοορά..- Μάδηγ, 88 (ἰδϑαυροῆ, 
δηά Κυρκα, γεπάθγ 1 οηὶ σοθπα ραγαέα 6886έ, ευὐὲίθ 
ἐδε ΦΗΡΡΟΥ τραὰ ΡΥΘΡαΓΙΉΡ, ΟΥ τῦᾶς δογυΐϊηδ ὩΡ, οὗ τολθη 
ἐπὲψ λαᾷφ δερμη ἐο σἱέ ἀριυθ. Οἰἰϊιογβ, οωῶπα ρεναοία. 
Βυϊ (18 18 Ἰησοῃδιδίδης ἢ ν δ (Ο]]ονν8 ; δῃά (ἢ 
Τογιηθσ ᾿πτεγργθίδιϊοῃ βθθῖ8 [Ὁ ΓΘαΌΪΓΘ ἀρ θαι Ϊ 
556 ῃξ (ο Κιμηοοῖὶ, ννο 8 κ68 γενομένου [ὉΓ ὄντος, δηὰ 
σαίεσ ἰο Μαῖίί. 926, 0. δηὰ Μαγκ 14,8. “Νο οὐ]δο- 
τἴοὴ ἴο (18 ἱπογργοίδιίοη. (οῦβογνοβ ἢ) οἂῃ ὃο 
ταῖβοά, οἡ {πΠ6 στουηα παι 1Π6 ψϑβῆϊπρ οὗ ἴδοί ργο- 
σραρα [6 ΒΌΡΡΘΓ, βίπεθβ [ἢ 6 νυδβῃϊηρ ἤθγα γοοογάβα 
85 Δἰίορείθοῦ ἐσέγαογαίπαγῳ : Ὀαὶπηρ ἃ δυηιδοίϊοαϊ 
αοἴϊοη Ἰηϊοηἀ 6 το ἰπου]σαῖα οἡ {6 τη 418 οὗ ἢἰ5 ἀϊ8- 
ΟΙρΙ68. ΠΥ, δα (ἢ6 δρδπαάοημηγχθηΐς οὗὨ 4}1 {Π6ὶγ 
νον Οὗ ψογ ἶν βρη ἀουγ; δηὰ ψγ88 80 τπηιοῦ (ἢρ 
ΤΊΠΟΤΕ δοαδοπαδίο, βϑιῆσα {Π6 ἀἰ8ο 1068 Βαά 1,9 Βαίογα 
Ὀεοη ἀευδίηρ πο ψου]α Ὀ6 τοι, δοοοπά, δῃὰ 80 
Τοτίἢ, 1ῃ ἀἰρσηϊγ, ψῃθη Δ4εβθ8 βῆοι ἃ Θβιδ Ὁ 18 ἢ ἢ1Β 
(οι ρογαὶ Κησάοημ. ὅ6θ 0Κ8 7, 88. δηά (Π6 ποῖβ. 
ΑἸιποϑῖ 4}} (ῃ6 Ὀ6580 ογο8 οὗὨ (6 ᾿Δϑ8 σθηζυῪ ἤᾶνα 
αρτοοα 1 Δρδηἀοπ ρ [ῃ6 86η86 “σξοπᾶ ρογδοίδ,᾽ δι- 
Ρε' δεοῖηρ ὁπάθά. ΑὯνγΥ οἵποσ αἰ! ἔδγεηςθ, {ΠΟΓΘΙΌΓΟΘ, 18 
ποΐ πηδίθγιδὶ. ΔΙΓΙΟΟΥ βρρακιίηρ, 1[Π6 ΒΌΡΡΟΓ τημϑί 
ἴανα σοιῃπηθησοά, δηὰ ποῖ ὑθθῆ, 8ἃ8 80Π|6 580, ἰῇ 
ΡΓΟΡΑγδοη, ΟΓΥ 780 ὈΓΙΠρΡΊΩΡ ὕρ ; Οἰ ΠΟΥ 86 ΟἿΓ 
Ιοτὰ οουὰ ποῖ ὑδ 8814 ἴο Γ186 ἴΤΟΠῚ ΒῈΡΡΟΓ." 

ὕροη τι6 νβοΐθ, {π6 ᾿τηϊογριρίβιοη. οἵ Κυϊηροὶ 
δΔηα “ΙΓ Δη 86οιη8 ἰο 6 (Π6 8βαΐρϑί. «[68118, 11 8668, 
Πδ( σαὲ ἄοιοπ ἴο ϑιρρογ; θιυΐ δοθῆ αὐέον" τοβε, δηά 
σΟΠ ΘΠ σΘα [ἢ6 Ἡναϑῃϊηρ. Τῆθη, Ὠανίηρ 88. ἀονῃ 
δραῖη, ἢ6 οὶ ἰῆς ἀἰβοοιγβο ἤθγα γϑοογ θα. ὃδρᾳ 
ΜΟΙ. 12. δῃήᾷ 1 κὸ 22, 48. ψ ἤθγο 866 [ἢ6 ποίδ. 

ῷ, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν κὶ. Σ. Βάλ- 
λειν ἃηή ἐμβάλλειν εἰς νοῦν ΟΓ καρδίαν, 18 ὉγῚ (ἢ6 Οτοοκ 
ΓΙ ΘΓ οἰΐθη υι864 ἴῃ [Π6 56η86 οὗὨ ᾿πϑρίΓιηρ' 8Πη6 8ι1ρ- 
Βεβίίηρ, δὴν {πουρῶΐ, {πουρῇ βοπιθίμθβ {6 ννογάβ. 

ἘΤΕ}9 ποῖ, Βοννανοσ, ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΒΡ ΡΟΒα ἴϊ|8 Δ} ὀχ γσογαϊηατν 
ὁπ6; ἴον ἰΐ δβϑδϑιὴβ ἴπδῖ ΠῸΓῈ τἰδϑὰ οἡ {8 πἰρηϊ ἴο Ὀ6 ἔσο. νγαβῃίηρϑ. 
Τμύ9 Ῥεβδομῃίη. 10, 4, δ. Ὀυοτῃηοαὸ ἐἰβονῖ μέβς ποχ 8 συ ηο 5 8}}}9 
δθρ. Αἰ ποούθιυι δθιηεὶ Ἰθναμλυγ, ᾿θεο Ὠοοίς Ὀ 5. 
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εἷς νοῦν, ὅζα., αῃὰ (6 (4886 Οὗ δ 6 ρούβϑοῃ 5 οὐ θα. 
Μίδηγ. Ὄχδιρθβ8 ἅττα ρτοάυσοα ΡΥ Βαρμοὶ, ΕἸβηθγ, 
Κτιοῦϑ, Κυρκο, δηὰ δ εἰϑίείη, «πουρῇ {πον ἃγα ποΐ 
8}} ΘΧΘΟΙΥ οὗ [ῃ6 β8π16 σΠδγδοῖθν, ὨΟΓ δ᾽ πη αγ ἴο [ἢ15 
οὗ οὐὔὐὖ Ἐνδηρο δι. Α8 ἴο εἰς νοῦν ἐμβαλέσθαι, τὶ 
ΠΊΘΓΟΪΥ ΠΊΘΔΏΒ ἕο ἐαζο ἱπίο οπε᾿β ἠδ ΝοΣσ 18 (π6 
Ἡοιμογίο ἐν φρεσὶ βάλλεω σῆσι Βρροβδὶίδ, 8ΠΥ ΠΊΟΓΟ 
{π8π 086 ΘΧΔΙΏ0]68 6 γο ἐμβάλλειν οσσιγα ψ ἢ ἃ 
ἀδιῖνα ΟΥ ἐν, δηὰ βάλλειν ὃν ἐπιξδὶδ. ΤΠ ΟἿΪΥ 
ΘΧαηρἰ65 δ δ᾽} ἴο [ἢ6 ρυγροβα ἃγθ Ῥαγπϑηΐαβ, οἰ θά 
ὮὉγ Ιλοβϑημῃ.. Ρ] ἴάγο ΤΊπιοὶ. Θεοῦ τινοςεῖς νοῦν ἐμβα- 
λόντος τῷ ἀνθρώπω, δἀῃά Χροη. Ογτ. 1, 6, 18 δηὰ 19. 
οἰἴοα Ὀγ ΒδρπΠοὶ. , : 
᾿ς Μοβί τϑοδηξ σοιῃηπιθηΐδίοῦβ γορδγα (ἢ 8 ἃ5 ἢ0 ὑτοοῦ 
οὗ δὴ 1πλπιραϊδίθ ᾿ἰηἢισηςο οὗ τῆ6 ἄδνὶ, θυῖ 8ἃ58 8 
Ῥορυΐαγ ἔογπιὶ οὗ βρθακίῃρ, δηἃ οἠΪγ πιϑδηΐ ἴο ἀθηοία 
1Π6 ΘπουΥ οὗ {Π6 ογτιθ. ΤΕηδη, δηα οἰἤογϑ, 
(Κα παραδιδόναι ἤδγ6 ἴῃ {Π6 86Πη86 οὗὨἉ ἀἄεφέξυο)" μρ, ποῖ 
Φείγαῃ : ἴῃ ΨΏΪΟΙ, μγα86 εἰς χεῖρας 8 80Ο1Π6{1Π|68 
δἰάρα, 88 ἴῃ Μαεαῖίϊ. 17, 97. οΥ9, Κυϊηοοὶ, δηά 
Τιτς{|8η, [6}} ι15 εἰπῶΐ {ἢ 6 οἰγοιιπηϑίδηςα οὐ (ἢ 6 ἐν} } 8 
Ρυϊςίηρ 16 Ἰηΐο Ψυ4145᾽5 πηϊηα ἴο ἀ6 νοῦ ἢ Ρ «6508, 18 
τηοπιοηθα ἔον {16 ρυγροβο οὗ βῃονίηρ τΠδ΄ Δ Ππουρῇ 
689 Κηθῖν ἢ!5 ἰσϑδοῆθγυ, γϑῦ ἢ νοιοῃβαΐδα ἴο νδϑῇ 
189 ἴβεῖ, Βυῖ ({Π18 σοῃηθοίίοη 8668 ϑβοηθνῇδί 
[ογοθά. [{15, ρϑγῇδρβϑ, δῃοῦρ]ι ἰο βρροβα {Πδὲ {{|6 
Ἐνδηροίιθί σἤοβ6 ἴο ᾿πβϑϑγί {Π686 ἴννϑ οἱγοιπηβίδησοϑ 
(Ὠδιηο ν οὐἉ Ζιι45᾽5 πηρι Πξαῖαα ἰγοδοῆογυ δηά (ἢ σιϑ 
σοη(6βϑοθηβίοη), {ποιρσῃ ποῖ ΘΧδοῖν ἰοροίδογ, δηὰ 
Ιθᾶνθβ ἢϊβ8 ὑῶν ἴο τὰκ (ἢ6 ἰπίδγθησα ψῇηϊςὶὶ 80 
ΠΔΙΌΓΑΙΥ 8 Γ1868. 

8. εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι πάντα δέδωκεν αὐτῷ --- ὑπάγει. 
ἼΠ6 Ῥᾶβϑαρθ τῇδυ Ὁ6 18 τοπάογοά : “ 71 οὶ 6 
Κηον," ἄς. ; δηά [δὴ ψψ πηυϑὲ 800} ““ψοὲ ἢδ 86ῖ 
(19 Ἔχδιηρὶα οἵὁἨ πιυι}} } ΠΠ Υ ἴο ἢ18 ἀἸβοιρ 68. ΕῸΓ (ἢ ]5 
οὐβογναίοη οῃ {6 αἰ ρ,ΠΥ οὗἁὨ οὐγ 1 ογά 8 ρϑύβοῃ [8 
Ποῦ Ὀτουρῃς ἔογναγα το αἰβρίαν ἢ 8 σπαγδοζογίβις 
παι Πν δηα τηοάοβίγ, 8ἃ8 δνησθα ἴῃ {Π18 σψηιδοίϊοαϊ 
αοἰϊοη, τος, δον ψ]δῖ “Κ τη 5ῃουϊά Ρ6 ἴῃ 
{Πδιη ὙὙΠῸ νυ ]5η6α ἴο "6 οἰΙΖοη5 οὗ [ιἷ5 Κἰηράοῃι, 
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δηα νἱδὶ δοτί οὔα Κίηράοπι [μαΐ ΒΒου ἃ 6. πάντα 88 
16 ἔογοθ οὗ ἃ τ 8. }1πη6 (45 ἴῃ 6, 87 ὃς 89. 8, 6), δὰ 
18 Ρυΐ ἴοῦ πάντες, αἰΐπιθη: Μ ὨΙΟὮ 18 ΟΠ ΠΓΙΘΑ ὍΥ 17,2. 
ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκὸς, ἵνα πᾶν ὁ δέδωκας 
αὐτῷ, δώσῃ αὐτοῖς ϑωὴν αἰώνιον. ᾿ΓΠΘ ραββαρθ ΠΔῪ 6 
{π8 ρβγαρἢγαβοί, “ “ἰλοισὴ ἢ6 Κποὸν {παι Οοά Παά 
σίνθῃ ἢϊπὶ ΓΣ ΟΥ̓́ΟΣ 8}} πο, θοίἢ 29ἐν δηὰ ὅδη- 
{Π|65, πδιοῖνυν, ὈΥ̓͂ Π18 ἀοοίτίπα ; ἰπ4ὶ ἢ6 νψ88 ἀδβιϊηϑά 
Ὀγ 186 Ῥαίπον ἴο 6 {π6 Ποδά δηὰ 1, ογά οἵ ἃ πιοβὲ 
Θχίθῃβινο γα ρίοιι8 βοςϊ οίγ, γαῖ, ὅς. ὅδ6βε Δοίϑ 10, 86, 
Μαῖιί. 20, 18. (Κυϊη.) 
ΤῊ8 8686 185, δβογονοῦ, ΜῈ τοϑϑσηῃ, Ῥγοπουπορά 

Ὅν Τιϊπδη ἴοο γοϑιγιοϑα;; [115 πο ἢ γ σογγοβροηάθης 
ἋτἪ0 {π6 πη οηςοη οὗ οὖν Ι,ογά, ΠΟΙ δυ 8016 ἰο (6 
τἡδρηϊτἀς οὗ {6 8ιι0]6αςῖ. Ουγ 1,ογά ἢ 88, δἱ 17, 9, 
αϑϑοῦοα 5 ἀοιηϊπ!οὴ ΟΥΟΥ {Π6 ψ ΏοΪα δ ΓᾶςΘ, 
38. 830 ΟΥΝΘΥΓ (6 σψἤοΐο τοογά (866 Μαί(. 28, 18): 
ΨΠΙΟὮ ὨΘΙΠΘΓ ννᾶ8 ΠΟΥ σουἹὰ ΡῈ [Π6 τεσ οὐ ἀἄοο- 
ἐγίηε, Ὀὰαΐ οὗ ροισοῦ : Ὡθιπον οου]Ἱά 1ἢ68 Τ ϑηβεῖις 
ΑΚ 1 ἴῇ ΔΥ ΟΙΒΟΓ 86η86 (ΠΟΓ [ηϊε πα 8Δηγν οἰῇου) 
ηδη ἐλία, (ῃαί ἢ6 Καονν Ὠ]86 1} το 06 1η6 ἀρϑεϊπρα 
Τιοτὰ οὔ {6 υηδη γὰςσθ, δηὰ οἵ [6 νοὶ νοῦ 
1561. [Ι͂ὴ πκΚ τπᾶπηθς [ἢ6 δχργοβϑίοη ὅτι ἀπὸ 
Θεοῦ ἐξῆλθε ἀοο8 ποΐ ἱπέά!σαίθ ἔπαὶ «68118 ψ»88 βθηϊ 
ἴο {πΠ6 φαγί, θυῦ {πᾶὶ ἢ6 σάπια ἥγοπι ἠξαυθη το (ἢ 6 
ϑαγίῃ, δηά {8 τῦαα ἐπ λοαυοπ Ὀδίοσγθα ἢθ σδηὶα 
ἴο {Π6 φαγίῃ ; δ8 ἔιγίογ ἈρΡΡρΘδΙβ τοίη (6 (οἰ- 
ἰονηρ, πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει. ΝΑΥ οἷν Τιοτὰ ἢδ8 
Θἰβαννῆογα (848 1) 8, 18. 6, 02. 17, ὅ) ἜΧρσγθβϑὶυ ἀ6- 
οἰαγοά {πὶ ἢ6 ἀοβοθηάθα “ ἔσοιῃ ἤθάνοῃ, δη ν88 ἰῇ 
ἤράνθη, ἃπαὰ ἢδα ρσίοσυ νι (6 Ἑαίῃοῦ Ὀοίογο (Π6 
σγθδίϊοη οὔ ἴῃ6 νογὶ ἃ." «]οἤη ἴ88, ΠΊΟΓΘΟΝΘῚ, δῇ 1, 
Δη4 1, 2, 18, ἰἁυρῃς 8 της Ηδ ννᾶβ ““1ὶη {η6 οβοῖη 
οὗ 1ῃ6 Εαίπογ; πᾶγ, (αὶ Ηδς νὰ8 ““Οοἀ 1π156] Ὁ 
“ΓὨογοίογο πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει οΔη ἀδηοία ποιῃϊηρ 
οἾ56 υΐ {Π15.; ““ (ῃαὶ {πὸ Γοτὰ ψοιϊά γοΐαγη ἴο {{Π|Ὸ 
ἙαίΠογ, τὸ ἴ Κα ροη Ὠΐμ {86 ρίοΙΥ ψῆηϊοῇ Πα Πδά 

ἃ 80 {{|π ΟἸδεδβίοαὶ τυγ [68 5ρεαῖκ οὗ (ἢε ἀδιη!- οαβ δηὰ Πεγοθθ, 8 
Οδρίτοὶ]. Απιοπίῃ. μἢ]οϑ. 18. (οἰϊοὰ Ὁγ Μι εἰδίεἰ η) οεσῖθ. ογμηΐθι!8, 
αυοὰ ἃ ἢ)115 οοταμηοάαῖι8 δὰ Ὠδο8 γε ΐβεεῖ. ΪἰΙβοογϑῖ. Ῥαηθρ. μετα- 
στάντος δὲ 'Ἡρακλέους εἰς θεοὺς. Αρο]]οά. 2. τὸν 'Πρακλέα---ἐξ ἀν- 
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Βοίονο 6. αγοδίίου οὔ ἐπα ψογὶ , δηὰ μοϊὰ οι! 1 08 
ΨΠ (86 Εδίποῦ ὈῚ ὁπ] σιρῇϊ. ' 
. Α,, ὅ. τίθηαι τὰ ἱμάτια. Ἐγ {πὸ ἱμάσια ἰδ. τησδβῃΐ 
(16 ραξίμηε. (ὃ66 (86 ποία οἡ Μαίέϊ. 17, ἃ. δ ιἁ ϑόοῆῃ 
19, 28.) 1. ἀδηοίδβ δῖ πο σ (Π6 οὐΐοὺ ρασιηθηΐ, ογ, 25 
1.6 Πίθυ {81η1κ8, {6 ἐεθο οὐδε βαγιθῃίβ, [Π6 Ῥᾳέξξειμαε 
δηᾶ δέοζία. ΤΠηα πογὰ ἱμάτία ἰδ οχρτγοθβοά. ΒΥ τ86 
Ηοῦ. ΠῚ γ»δηά ὈγῚ ὙΜ}2]ῺῸ 10 Επδάγ. 0, 4. 908} 1,20. 
Τί Ηοῦτγον5 {πϑεγβαῖνεβ δχργθββοα {Π6 ραζξέϊμπι ὉῪ 
το ρίμραΐ αἴ [Π6 Ὠουη8 ἼΔΩ, οὐ ΠΏ, δηά ἰδπαΐ ἐδ- 
πἰαἐϊδ ρσταίία : Ὀδοδι88 ἴΠ86 ρΔ] απὶ νᾶ νεγγ Ψ]66 
δη4 βονὶηρ. ΕΧΔαΊρ]68 οὗ ἐλὴς υ88 οὗ {πΠ6 ρ΄ ΕΓ8] [ῸΓ 
106 5: ΠρΡΌΪΑΓ ΓΘ ΥΘΓΥ ΓΆΓῈ ἰῃ Ὧῃ6 (Ἰαββίοδὶ ὙΓΊΓΘ ΓΒ ; 
γε ΙΔὴρα6 88 φργοάιιοθα οὔθ ἴτοτι Ρ]υΐαγο 1ἢ 
(απο ὶ!. ψἤθγα τηθητὶοη 18 τηδάθ οἵ τῶν ὑποπιθέντων τὰ 
ἱμάτια τοῖς ποσὶν ἦ βαδῖξει, ψ Ἰσἢ σα ΟἾΪΥ τηθδϑη {Π| 6 ῚὉ 
οἰοαΐα, 'ΓΏΘΓΘ 18 Δὴ ΘΧΔΟΙΪΥ δίπλα 8ὺ 86 ἴῃ οὖν σογὰ 
εἰοέπε6. Αἰ 41} Ἔνθηΐβ, (6 ποίίοη οὗ Οτίριη 18 8Ὁ- 
Βιγά, {π| Ψ6δ5118 8 γί ρρϑα ἢ ϊπι96} πακοά. Ὠῤδ΄ θιθὰ 
{ΓΌΪῪ οὔϑογνοβ παῖ [ΠΘΓΘ 18 ΠῸ ΓΘΆΒΟΗ [0 8ΡΡΟΒΒ 80, 
ϑίησθ Ὡδχῦ {Π6 ον ννδδ {6 ΓΘ, ἐωπὶο, δηά {6 
τ ἀγαιυεῦ 8, ΟΥἨ ΌὈΓΘΘΟἤ 65, θοῖπ οονεγοά ὈΥ {6 
δὴ ΣΝ, δέοίο, οὐ τοαϊσέοσοαί, ΜὨϊσἢ ψα8 θουηα δδϑουϊΐ 
᾽Σ (η6 Δ, δοίξ οὐ σιγαάϊΐίο:. δῃηὰ ονϑῦ 4}} {15 τῆς 
Σ)Ὦ ΟΥ̓ἸΘΉΟΎ, {π6 ἱμάτια. 
Λέντιον 15 ἃ ψΟΙΓα οἵ Ηεο]ρηϊϑεὶς υ8βο, 8ηα οὔ. [,αἰΐη 

οτίρίη ; νοῦ (Ἰ. ΑἸἰοχ. Ρᾳά. 2, 8. ἢ48 ὀχρίαἰηθα ὈΥῪ 
σάβανον. ὅδὸ Αττίδῃ 1η Ῥαγίρὶο πηᾶγὶ5 Εγυίῃγ. ἀρσι- 
γοητικαὶ στολαὶ καὶ λέντια, καὶ δικρόσσια. 1ἴ 18 
ΔΥΠΟΠΥΙΤΏΟΙΒ ΜΠ] σινδῶν. [,ΔτὯΡΘ οὔδογνοϑ {Ππ|΄ (86 
ἐϊπέεμη ἰοτταθα ραγί οὗ {Π6 δρραγαίυβ οὗ (π6 αἰϊῥρέω. 
δὸ Ζυν. δαί. 8. 9410 ἰαναῖ, οἱ διιοςἃ οσυϊαπι Θχοιιδῖ, 
οἱ βοηδῖ ιἱποῖ18 δίγρΊ 5, ΡΙ6ηο σοιηροηϊ ἐϊπέθα 
αυϊῖο. Διέϑωσεν ἑαυτόν. Το 6 {|1ὺ8 ρἰγάοα νψ88 
τηδεὶς οἵ βοσνιί 6.5 Βάλλει ὕδωρ. Ἐλοβαητη. ΠΟΙΟ68 

θρώπων εἰς θεοὺς μετανίστασθαι. Αττίδη. ἀς ἔχρ. ΑἸεχ. 7, 47. ὅτι 
ἐκ θεοῦ τε αὐτῷ ἡ γένεσις ξυνέβη καὶ παρὰ θεοὺς ἡ ἀποχώρησις. 1θδη. 
Ἐρ. 371. Ὁ Ζεὺς δὲ ἐκεῖνος, ὁ σὸς προστάτης, καὶ παρ᾽ οὗ κατέβης, 

'καὶ πρὸς ὃν ἄπει. | 
80 ΜΙάγαϑοΣ ἰῃ ΔαϊΚυὶ δ᾽μεοηΐ, ματί 1. [0]. 27, ὁ. ου ὕεη. 21, 
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1Πὶ5 υ8ὲ οἵ βάλλειν ἔοτ ἐγχέω, ψὨϊοΐ, ΟσςΌΓΒ ἰη Εἰχού. 
44, 0. β 
τ ὅ. ἤρξατο νίπτειν τ. π. τι μιῬὉ ΤῈ ναβηρ; οὗ ἔδοί 
18 ϑ6᾽Ϊ ἄοσὴ τηδη!οπρα 1η (δ6 ργοΐδηθ ψγιίθσβ. [{ οο- 
οἰιγβ, πον νοσ, 'η Ηογοάοί. ᾧ, 172. Καὶ δ᾽ ἄλοχοι πόλ- 
λοιστ πόδας νΐψονται κομήταις τότε δὴ ταῦτα τοὺς 
Μιλησῖους κατελάμβανε, ὁπότε γυναῖκες καὶ τέκνεα 
ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ ἐγίνοντο. ομῃ. Οά. Τ. 848. 
ΤΠμαῦ 16 δοίΐοῃ νν8ᾶ8 ῬΎοΡΟΥΪΥ ἃ δ86γοἱθ ΟΠ6 (ΟΓ, 85 
Νοπῆυβ ΘΧΡΓΟ5868. 1ζ, δούλιον ἐαι .8 ῬΗΝ ἴτομῃ [86 
ΒΑΌΙΠῖοα] ραβϑαροβ Ῥγτοάποθάα ὃγ μι ρῃμοοί δηά 
δομοοίίροη, Δηά ἴῃς (Ἰαββιοδὶ οῇθϑ Ὀγ ἴδ οἴει οοι- 
ΤΟ ΔίΟΙΒ ; 6Χ. ρΓ. Ρ͵διιΐ. Ῥοτϑβ. ὅ, 2, 14. 1,οσυ8 ἢϊς 
(8 δδί, ἔυς δοουρθ. Βοτίθ δαύδπη ρμεάϊ!ριι8, 
Ῥγθθη᾽ ἴὰ, ραοτγο  ἼΠ]58, ἱπας64, 5εῖβ 1 ἃ ΒίγΓοΠρ ΘΓ 
Ροίηϊ οὗἉ νον {Π6 σοῃάεοβοσηβίοη οὗ (γί, ΤΠουρῇ, 
8ἃ8 [πῆρα βϑιρραοβίβ, ἰ ννᾶ8 ποΐ ἃ πΊεγα δοί οἔ βευνὶν 
τὰἀ6, θυ ταῖποῦ οὗ τανογθῆςσθ, Μηϊοῃ (ἢ 6 [ΘΕΟΣ 
γοηϊογοά ἴο 16 ΒΡ ΓΙΟΥ ; ἃ8 ἃ ν]6 ἰο 6ῦ Πυιβραηα, 
οἰ] ἄνθη ἰο {Πδὶγ ραγθηΐβ. ἡ [Ὁ 88 ποὺ)" ἄοῃβ Ὦγ ἃ 
διρεν ον ἰΟΝ ΑΓ 8 8Δῃ {ον ν. : 

6, 7. ϑοὴῆδ σοτῃηπιρηΐαίοῦθ ἤᾶνθ βυρροβθά {παῖ 
“6511 ,3ῶγϑέ ἀρργοδοῆβθα ἰο 9εΐθ), ἴο ψναϑῇ [115 ἔδοί, 
δηα 1Παΐ, {ΠΟΙ ΕΟσΘ, ἃ8 {ποτα ψγὰ8 0 ργδοθάθηϊ, [6 
ἴθ! 5δὸ το [Π6 ΠΊΟΓΘ ΒΟΙΌΡΪο ἂὲ ρϑγιηρ 1{. 
Μοϑῖ γϑοθηξ σοιηπηθηΐδίοῦβ []Κ πὲ ον ],οτὰ Πδὰ 
μείογθ νβῃθά βοὴβ οὗ (ἢ6 οἰ ποῦβ᾽ ἔδβεῖ. Πα ροϊηΐ 

14. ΑΡγδδαπηι ἀἰπκίοῖς ΗἩδρΆγοαι ρ6Γ 1106 }} πὶ γαρυαΐ, αὐαίδτη ο)εοίε 
δοοιρί απ, εἴ δυϊηδὶς νϑ]υτω, οἱ οἰνοᾶ ἰαταδο5 1ΠΠ{8. Πὰν ἱῖ, οἱ δοϊγεῖ 
86 6586 8Π0 1186. : 

ἘΞ Ατοῖΐυβ, Οἴλ86, Κυϊηποοῖ, δηὰ Τι{πῆδὴ ἴδκο (ἢ͵8 ἔοΥ (Π6 δἰ τη ρα 
ἔνιψε. 846 {Π6 ποῖς οἷ Μαί(ἢ. 4, 17. ὅδὺ Ουτί. 5, δ, 14. δ) γὑΓδ- 
οΑΥ σοορεσα, ἔον δυπὶ ργθοδίϊ βιιηῖ, δὰ 4,9, 13, 1, 14, 85. 10, 8. 
1,Δύλρα6, ποννενοῦ, {μη Κ8 {πὶ [8 ργϊηοὶρὶα ἤθε ηοῖ Ὀδ γεβϑοτγίεὰ ἴο. 
1 80 ΕἸυῖ, ΡοημρεἾο, ὑ. 688. Ὦ. (εἰϊοα Ὦγ νεῖ.) ἐδὼν ὁ Φαιώνιος 

οἰκετῶν ἀπορίᾳ τὸν Πομπήϊον ἀρχόμενον αὑτὸν ἀπολούειν, προσέ- 
δραμε, καὶ ὑπέλουσε, καὶ συνήλειψε, καὶ τὸ λοιπὸν ἐκ τόυτου περίε- 
πων, καὶ θεραπένων, ὅσα δεσπότας δοῦλος μεχρι νίψεως ποδῶν καὶ 
δέιπνον παρασκενῆς διετέλεσεν, ὥστε τὴν ἐλευθεριότητα τῆς ὑπουρ- 
γίας ἐκείνης θεασάμενον τίνα καὶ τὸ ἀφελὲς καὶ τὸ ἄπλαστον εἰπεῖν' 
φεῦ τοῖσι γενναίοισιν ὡς ἅπαν καλὸν. 
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8 ηοΐ ΘΑ} οὗἩ ἀοίογπι ηδίϊοη, δη4, ἱπάθθά, ποΐ 46- 
βουνίησ οὗ πιυςσἷ) αἰἐδηςοη. 

6. Κύριε σύ μου νίπτεις τ. κ. Τ|ι51ηἰογγοραίίοη, 
Δοσομηρδηϊοα ψ ἢ ἃ ἰοηθ οὗ νοπάοθγ, ἱηνοῖνοβ ἃ 
ἜΠΘΗΕ περϑί!οῃ. 

7. ὃ ἐγὼ ποιῶ ----ταῦτα. Πα ραᾳβϑαρα πηδῪ 6 {π8 
ρῬαγαρητγαβοά. ““ὙΤἢδ πιοαπὶπρ οἵ ψιδὶ 1 πὶ ἀοϊηρ 
(ἰοὺ υπάογβίδηάοθί ποῦ πον : δυΐ ἴδοι. 8) ογα 
Ἰοηρ." Τα {εἰ ἰθ Ρυΐ ἴον ἴῃ6 εὐείοπέ σαιδο. ὅ86 
ΟἸ 485, ὮΙ]. ὅδογ. Ρ. 848. θλαιἢ. (Καυΐϊη.) [Ιἡἢ (ἢ 15 
δηϑνοῦ Ῥοΐογ οὐρσῇϊ ἴο ἢᾶνα δοηυϊθβθοθά, δηά Ὀοϊονοά 
(Π6 ρύυγροβα οὗ “6885 ἴο θ6 θοιῇ νγῖβ8 δῃὰ ἢοΪγ : γεῖ 
Πα οου]ά ποῖ γϑϑίγαϊη ἢιπηβοὶ, θυ. Θχοϊδιπιεὰ οὐ μὴ 
γίψης τοὺς πόδας μου εἰς τὸν αἰῶνα. (ἡ 186 ῥτονοῖ- 
μα], Ὠγρογθοϊοαὶ, αηὰ ρορυϊὰγ οσιηΐα, οὐ μὴ εἰς τὸν 
αἰῶνα, 866 {πΠ6 ποΐξ οῃ 8,51.) Τὸ ψΨΠΙΟἢ “Ψ65ι.5 ΓΟρ] 168, 
ἐὰν μὴ νίψω σε, δια. 0.685 ἴδοι 536 Γοϑί 6 ἰο νναϑβὶι 
{Π66, το 11 αν ἢο ράᾶγὶ ψ ἢ τηθ.᾽ἢ 1. 6. 88 ἀ]861- 
Ρἷε, ἔποπα, ὅς. ψογὺβ ψ θοῦ ἀδηοίθ ποέΐοη ΟΓΥ 
εἴδεϊ, γα οἴϊζαεπ ἴο θ6 ἱπίοιργοιοα οὗ (Π6 ἡασμίέψ οἵ 
»οιυεν οἵ δοϊϊηρ. ὅ6 (]455 ΡΙ!. ϑδογ. 197, 207. 

Μέρος, ραγέ, οὐηδοηΐ, οοπιηιμπΐοη, σοπ)μποίϊοπ ἃ58 1 
Αγρος. 20, 6. ἀπά τῇς: ἰη ὦ (ον. 6, 15. τίς μερὶς πιστῷ 
τὐϑο ἀπίστου. ὅδὸο 8180 2 ϑαιη. 90, 1. Νὸοῦ 18 {Π|18,Ὰ 85 

ΟΥ̓Β.Ι5 (ἢ1ΠΚ8, ἃ ΗἩοὕτγαιβη. [Ι{ οσσυγβ ᾿ῃ Χοηο- 
“Ὁ (Π6 Ὀοϑί (ΟἸαβδίσαὶ ψυυιΐθιβ. (Κγρκα δπὰ 

υ]η. 
ΤὨΘ ἔογπιιϊα 15 ποΐ ἴἰο θ6 υπάογβῖοοά οὗ ρᾶτγιςοὶρα- 

ἐϊοη ἴῃ δἴθγηδὶ ἔθ] ογ, Ὁ οὗἁὨ σοπ]υποίίοη οὗ [η{1- 
ΤΏΔΟΥ ἃπαὰ ΠΠΙΘΏ ἀ51}}0 ; [ῸΓ [Ὁ 185 τἰιϑϑὰ ραγΪΥ ΟΥ̓ 5ἰγιοὶ 
{τη 45}}0 δηᾶ οἷοβϑθ ἔδυ} γγ, ῬΑΓΓΥ οὗ σοπηηλιι- 
ηΐοη οὗ Ὀδρηρῆϊβ; 848 1ὼ ὦ (ογ. 0, 15. Αςῖβ 8, 91]. 
(Τιϊπιδη.) Υδέ τῆθτθ 866 πῚ8 δη αἰδοίη ἴο {Πε 
Βρ για] νβῃϊηρ ἀναγ οὗ δ Ὀγ {Π6 Ἰ]οοά οὔ (τ ῖϑι. 
566 Οτοί. 1,ηρ6, δηά δοϊοερίίρεη. 

9. μὴ τοὺς πόδας μου μ. ἀ. κι τι ΤΠο86 ψογάς 
ἘΠΟΠΖαΪνΟΟΔ ΠΥ ΘΧΡΓΘ58 {Π6 ριίεδί δἤδοιίοη Ῥείθγ ὈοΓα 
ἰονᾶι8 ἢ8 Μαβίοσ. ΗΘ νἃβ ΠΟῪ ποτ να] οιηθηΐ ἴῃ 
δἀιηϊηρσ, (πὲ Παά δαδίογθ ὕδθῃ ἴῃ σο]θοίηρ [}}6 
ΜΒ] ηρ. (Καϊΐηοοὶ δη ΓΙ π8η.) 
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ον βἰιυάϊοιιβ {πὸ 7ον8 ογο οὐ[ἨἩ ψδβΠ Πρ, ρΡΡΘΑΓβ 
ἔτοιῃη Μδϑγκ 7, 8. ἤἴογα 866 τὴ6 σοιημπηθηϊαίοῦβ. [ἢ 
{18 νίονν ΝΥ εἰβίθι η οἰΐθβ ϑεθα αι, Ρ. 89, 2. Α4ι18 
οΔ}1415, 418 οδἰοἴδοθγιηΐ ὑσὶ ϑαῦθδί!, σγαβίϊηο 
Ιανδήξ ἔλοϊθπη, πη8Π0}8, οἵ 668, ΠΟ ν6ΓῸ οί σΟΓ- ᾿ 
Ρ0.3, 864 ἔδοϊοιη πιδηι18 οἱ ρΡεάθ8. ἀπά ἢθ δάάβ8 ὃγῪ 
ΨΨΑΥ ΟΥ̓ ρΑΓΆΡὮΓΔ86 : “ Νοῖ πὶν ἔδοῖ ΟἹΪΥ ψ ὨΙς ἢ ΠΟῚΘ 
δυϊ 1πΠ6 βογνδηίβ 8566, θ ΠΥ 8Πη648 δηά ΤΥ ιοδά 
ψ ΠΙΟἢ 1Π6 ριιοβί8β Ὀθῃο]. ΤΙν8, ἤοναν σ, ΒΘΘΙῚ8 
ΨΘΓῪ ἰδηοϊ]. 

10. ὁ λελουμένος --- ὅλος, ΤἼΘ ρᾶββᾶρα 18 δοιηθνδΐί 
οὔβουγο. Βαυΐί ἰί 86 6ῃ}8 ἰπαΐ δἷ ὁ λελουμένος, οὐρῇϊ ἰο 
ῦε βυρρ!1οἀ {μ6 ψογ 8 τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 
ΕῸΓ (686 ψογάβ Ῥοίογ δά 080 τηοηςοπθά. Τὴθ 
26 ν8. ὈΘΙΌΓΤΘ βΒαρροι, Ψαβϑ) θα {Ποῖγ μδηά8 δηὰ ἴδε : 
8Δη6 τοραγάρδα ἰοοὐ ἴακθη νι τη νϑῃθα Πδη 8. 88 
ΠρΡαΓ6. ὅ66 ἴΠ6 ποῖθ οἡ Μαί(ῃ. 15, 2. Μδγκ 7, 8 
8η64 4. Νον, {Π6 53:]6ςεἰ οἵ {6886 ψΟγ8 18 δΈΡΡΟΥ, 
διά 1τ1η6 αδολαί διρρεῦ. Τῇ ἡϊβεῖρ]68 πδὰ ({ 
566Π18, ἔτοῖῃ «{681ι15.8 ψογάβ,) ψαβϑιϑὰ {ῃοὶγ γπ06 (566 
ΜΠ}. 6, 17.) ἀπ παπά5, θυ {ἢ οἷγ γδοέ βθοπὶ πο 
ἴο ἢανα "6θὴ ψδβϑῃρα Ὀθίογα ΒΡ Ρ6Γ. [{ ννὰ8, ᾿η 4664, 
συβίοπΊΔΓΥ, ὈΓΘΝΊΟΙ5 ἴο 51::-1ηὴρ ἀοψη ἴο [40 ]6, ἔογ {86 
,7εεὲ οἵ (π6 ρσιιεδί8 ἴο "6 ψαβῃθά ΡγῪ δοινδηίβι ἀπά 
{πΠ15 5 ἀοηθ ποί οἠἷν (ῃδί {ῃ6 ἔδοὶ τηἰρῆς 6 
οἸΪοδηβϑοά ἴτοπι αἰγῖ, οὐ ἔοῦ {πΠ6 βᾶκθο οὗ σγϑίγοςῃιηθηΐ 
δίϊον ἃ Ἰουγηθυ, Ὀυΐ [ὈΓΠιΘα ἃ ρατγί οὗ {Π6 συιβίοπιδιΥ 
όνηιδ οὗ οἰυϊέψ; 80 τῆι {Π6 δαί οἵὗἨ βνϑιῪ ρυδβί,. 
Ἔνθ τπουρῇ οἰθδη, γογα τνδϑῃθά." Ὑ εἴ {Π18 τηδτῖὶς οὗ 
αἰζοηίϊίοη 88 ποῖ αἰνσαψδ Βῆθνψῃ. δ66 {Π6 ποίβ οὐ 
Τα Κο 7, 44. Τῇ “6811 88 6 Γὸ τηδάθ πηθηῖςτίοη οὗ 
{18 γγαϑ} Ἰηρ,, 48 οἵδ ἀμέψ ὁ οἱυϊϊέψ, το Ὀ6 Ρεγίοτιηθα 
ὈΥ 16 μοβῖ ἴο [Π6 σιιοϑί. Τὴ 86Ώ86, {πογοίογο, 
86 6118 ἴο 6 {πΠ|83.,. “δ ψῇῆο ψαϑῆθίῃ ἢ18 ἴᾷςθ δηὰ 

ἃ γγείδβίοίη δῖα σον ἰῃαϊ (Πο86 νὮΟ τγοσγα ἰηνίϊοα ἴο ἃ ἔδαεϊ, 
υϑεὰ, Ὀεΐογο ἴπον ψϑηΐ {ΠῚ ΠῸΡ, ἴο τνϑδὴ τΠποῖρ τ Ὠο]6 ὈΟΟΥῪ ἴῃ ἃ ὑβίἢ 
δὶ Ποιη: γεῖ οἡ δγηνίηρ; δἱ {πὸ πουδ6 οὗ ἐμεῖς ποδί, (Ππαὶν ἔδεξ τνοσο 
Ἡβδ οὐ ΌὈΥ ἃ δεγναηί. δ {πῃ Τοοτα ἴὸ [ΔἸ1Κ6 7, 38. Δηα οἰἴε5 ΡΙαί, 
(οηνὶν. 816. Σύ δ᾽, Ἶ δ᾽ δε, Αριστόδημε, παρ' Ἐρυξίμαχον κατακλίένον, 
καὶ ἐμοῦ ἔθη ἀπονίξειν τὸν παῖδα, δηὰ ϑγτηρ. 616. ᾿ 
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᾿ιδηα8 8 σοήβΒ᾽ ἀουθα 81 6 ΠΕ} οἰόδη, ἈΠαὰ πθϑβ Ὧο 
οΟποῦ ψναϑηϊηρ, 0016858 (158 πιαγκ οΥ οἰυϊ έν, (μι ἢ 18 

ἔδει θὲ ψϑηρθα ὈΥ ἃ βογνϑδηί. 4. ἀἅ. “Μῦν :ηϊθηέοη [5 
ΟΣ ἴο οἰδθδιβα γόιῖϊ ἔγοῃ) ΔΠΥ͂ ΠΠΡΕΓΙΥ : {Π6γ6 18, 
ἰΒβογοίογθ, πο ποϑὰ [ὉΓ τὴδ ἴο δῇ γον ἠεαὰ διὰ 
ῥαπάδ. Μνυ ἀεβίρῃ 15 ἴο Ἔχ ῃ!ῦ1 (0 γου {18 ραγςυ- 
Ιαῦ παγὶς οἱ οἱυϊ έν, ἃπια ὈΥ 80 ἀοίηρ ἰο δοΐ {π6 ραγὲ 
οὗ ἃ δβογνδηί. (Κυιϊη.) 

ἴῃ {Π18 86πη86 ἴοο, (ῃ6 ψογάβ βθεῖῃ ἴο 6 (Κη ἈΥ͂ 
ΤΙ πδη. 

10. καὶ ὑμεῖς καθαροὶ ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες. Οἱιν 
Ι,ονὰ ἤθγ ἰδ Κκο8 οσσδϑίοῃ, ἔγοιῃ {π6 τηρηϊίοη οἵ ὃχ- 
[ϑγῆδὶ δηὰ σθγοιηοῆίουβ οἰδδηβίηρ, ἴο δάνογι [τὸ 
ἱηέογηαὶ απὰ πιογαΐ ριινγϊέψ, 1. 6. ῬυΓῪ ἔσγοιῃ ον] 
{πουρῃ 8 δηὰ οἰ πΐη8] ἀθβίρηβ, Θβρθοία! γ ἰοναγαὰβ 
Π6Ὶ Μαβίοσ, Ετοπη {π6886 ἰἢ6 ἀἸ561}]68 (Ἔχσορέ 
“061458,}. πρὶ {τ]Ὺ θ6 Ργοποιπορά ρυγα πὰ Ὀἰδπηι6- 
588. Απαὰ {118 18 ἰἢξ 8686 οὐ καθαρὸς ἰῇ ΟἿΟΣ 
Ρίδαοορβ ; 88 1 Αςίβ 18, 16. (Γπέπιδη.) 
ΒΥ (6 ψογὰβ “ Υ8 δα ῃοί δἱ αἰΐ ριιγο, {6813 

τηθδηΐ (0 53π||{6 [Π6 σοηδβαίθηςα οὗἉ }ι448. 
12---Ἰδ. 76811.8 Πδγο ργοσθϑαὰϑ ἴο βῆδνν (ἢ6 πηθδηῖηρ 

οἵ {Π6 αὔονα βυιθο θα] δοίίοπ. ΟἿ ἀναπέσων, 8560 
[Π6 ποία οἡ Φοδη 6, 10. 

18. Φωνεῖτε, δαίμί6. δΟῊον. Α. .87. Ῥοεία βαϊίοσ, 
Ὁ διδάσκαλος, ὃ κύριος, Φ Δ, ἅγα ψνογὰ8 πεαυὶν 
Θαυϊναίοηί. δ8α {86 ποία οἡη Μαίίϊ. 8, ῷΦ. ΤΊθβο 
Ποπηηδίϊνοβ ἤᾶνα οἴἴθη {π6 ὈΓσ66 οἵ νορσαίϊνοβ." 
568 ἴἢ6 ποῖ οη Μαικδ, 41. Τῇδί ἀἸ8ς. 0168, διποηρ 
{16 Ηδερτγοννβ, δ αἀγεββθα {Π|6ῚΓ 1Πβἰγασίογθ, θὲ ὈῪ 
{86 ]γ Ῥγορ ὺ ἢδπι6, Ὀυΐ ὈΥ (Παΐ οὗἩ “7 5έ6}", 15 Ῥτονεά 
ὈΥ (Π6 Βδρθίηϊοαὶ οἰζαίοηβ ἴῃ ϑομοοίίροηβ Ηογ. 
Ηδεὺ. Τῶἢιυ5 ϑδηθθαγίπι, [Ὁ]. 100, 1. “1ἰ 15 Ερίσυγο- 

ἈΞ Ὧν, ΟβιρὈε]1, πόννενεγ, ἴαἶκοβ [ἢ 6 Ὠομλΐδίϊν68 ἴοσ δοουδαζίτοβ, 
δηἀ γεῖῪ δουΐεῖγ ροϊῃία οὐἱ (6 όγοβ οὗ (ἢ ἀγιϊοϊβ, υνἰοδ, ἢ 9478, 
φοηῇηεβ ἴΠ6 (1{|6 ἴο οπ6; δίηρδε, «τ ῃοαϊ Δ, (Π6 ἰου8 τηϊρὰνς πᾶτε 
θδεη δρρὶ!6α ἴο απ οἴπεν. Καῦνὶ. Τῆι Ἰάΐομη (οοηίδυοδ πα) δηὰ 
πὸ τιθ6 οὗ ἔπε ποιηϊηδίϊνο ἔοτ ἴΠ6 δοουβδιἑνεβ ἐπηραγὶ σγοαῖ δη 
ἴο {π6 εχργεβδίοῃ, δῃὰ βίιενν ἐμαὶ (ἢ ᾿Οσὰδ ΔΓ δρρ᾽ἰεά ἰ0 7680 ἰῃ ἃ 
8686 ΘΠ ΓΟ ΡΘΟΌ ΒΥ ἴο ἰἐνηδεϊ, ᾿ 
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1581, 1 ΔΏΥ ΟΠ6 5}48}] οαἷΐ α Ἠαδδὲ ὃν ἠδ ΡΥΌΡΕΥ παηιθ.᾿" 
Κυϊη.) 
14. ἊΠ ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας, 

Τη686 ψογὰβ τὸ οΐ ἴο Ὀ6 ἴ00 ποῖ ΡὈγοββθα, ΠΟΥ 
(Κη ἴῃ {Π6 1 το γαὶ 86η886. Απά {δὲ [ῃ6 Αγροϑε, 68 
αϊά ποΐ 8380 ἴθ {Πδιη, 15 οἶθδγ; βίποθ (ἢϊ5 ρεαϊαυϊιηι 
γγ»88 ΠΟΙ ΠΟΣῚ ΟΡβογνθαὰ ὈΥ [6 ΑΡροϑί]68, Ποῦ ὈΥ {ΠπῸ 
Ργιπιενα ΟΠ γβεδη8:. ΝΥ ἀ068 {Π6 σΟΠΙΓΑΓΥ ΔρΡΡΘΑΓ 
ἔγοτῃ 1 ΤΊ". ὅ, 10. ; [ὉΣ πο ἢ ογ ἐλογ ἀγὸ {Π 6 νογή8 εἰ 
ἁγίων πόδας ἔνιψεν ἴο ὈΘ ἩΡΊΩΣ 
Τοῦ 18 ΤἸΏΘΓΟΙΥ δη 8] 80 η ἴο Εἰ16 οσυϑίοῃῃ οὗ [ἢ 6 

{ἰπγ65, ὈΥ ἢ ἢ τυοπιθπ υϑρα ἴο Ὀτγίπρ ἴἢ6 ψψδίοσ [ῸΓ 
1π6 συσ8.8 : δη( [{ 15 ΟὨΪΥ πηθδηΐξ [0 ἀδηοῖα ἢοβριίδ } Υ 
οὗ (6 τηοβϑὲ αἰἰθηίζίνα βοτί. ὙΤἤογα 18, (ποσγοίοσο, ἴῃ 
(ἢ6 Ῥα88ΔρὉ, ἃ ἤρυτοα ὈΥ ΨὨ]οἢ {Π6 δρθοῖθ8 158 ἰδίϑη 
ἔον {ῃ6 σοηπε : τοαδἠϊπρ 07, 7εεὲ 15 ρυΐ ἴῸΓ (ἢ6 τηοβί 
ἰοιυΐν οἰξοεο. “6808 πησϑδηΐ Υ τΠ|5 ΒΥ Ὀ 0}16 Ὁ] ἀοίίοη, 
Θχ ἡ θιτοὰ δῇ [Π6 νϑσῪ νεῦρα Οὗ "Πρ, ἴο Ἄχῃογί ἢ 5. ἀ18- 
οἰρίεβ ἰο ουϊάναίς Πυμν δηαὰ πηοάογαίίοη, ἀπά 
δοϑβίδιη ἔγοτῃ 4] ργουα δηγθιίοι5 σοηϊθηίοη ἔογ ἀ!ρ- 
"Ϊγ. Ηον ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ δηά δοαδοπαδίθ νἃ8 ἴἢ}15 βχ ἤου- 
ἰδἰ!οῃ, ΠΥ Ὀ6 πηἀογϑίοοα ἴγοπι [ἢ 6 παιγαίνα [οιηά 
ἴῃ ΓΚ 2, 94.---ὃ80. 48 αἰ8οὸ (μὲ οὗ Μαίίῃ. 18, 1---ὄ. 
Ματκ 9, 88---87. 

ΠΟ αἰδοὶρ]ε8 δα, 1η σοιῃπηοη ἢ 4}} {Ππ6 968, 8η. Ορ᾿ηΐοη οὗ 
{6 ἰϑροταὶ δηὰ θαστ ΠΥ πδίυτα οὗ ΟΠ γδί ᾿ 8 Κἰηράοτω, αἵ ἴΠ6 εβίδ- 
Ὀ]5πηεηῖ οὗ ψ οἷ, {ΠΥ ἐχροοϊοά {Ππᾶἴ ΠΟΥ μου ἃ ΘΠ) ΟΥ̓ (ἢ6 τηοβῖ 
σοῃϑίθγαῦ]α οβῆοοθ οὗ ἴα οουτί, 5:τ||ὴρ οἡ {πὸ τρις παπᾶ, δῃὰ οὐ 
{16 Ἰεῖῖ, ἃς. ΤΟΥ ρεγροίυδ!ν ἀγεαυμθά οὗ {Π|9 ἰογγεϑί δὶ Κἰηράοηι, 
δηὰ γδηϊεά αἴεν ἴΠ6 εαγέλίψ ΠΟΠΟΙΓΒ, ΓΙ οεθ, δὰ ρμ᾽δάδβιιγοϑ ἴο ὃ6 
Ἅδεγε οδηὐογεά, ΤῊ Ϊ8 δι] 0 δὰ ῥγἀθ αίυγα ἢν ρεημογαίςα δῶν, 
δηὰ οἱπον νου ]γ μδβδίοηβ. “ΓΘ δάἀπηοηϊ ἰύηβ τπθὴ οὗ οοὖὖἦ [οτὰ 
ΓΟ ΘΟΧΙΓΘΠΊΘΙΥ δεδΔδοηδ 6 ; δηὰ πὶ {ΠεῪ ταὶρς ἢοῖ θ6 ὕογροίίονν, 
δ6 Ἧ285 ρίθλϑϑα οἡ (ἢ ]8 οοσβοίοη, (85 οἡ (μαΐϊ οὗ μἰδοίηρ' ἃ 11116 “μα 
ἴῃ {π6 τηϊάϑι, Μαῖίῃ, 18, 1, 5.) ἰο τιᾶΚα 166 οὗ ἃ “υπιδοϊϊοαὶ αοἰΐοπ ς 
8 δογί οὗ ἰεβοϊἱηρ᾽ ἔΓΘα ΘΏΓΥ γαϑογίοα ἴο θοῖἢ ὉΥ ον [,ογὰ ἀπά ἴδε 
Ῥτγορδεῖβ, 85 ννὸ δηά ἤτοι ἴπα ϑοσρίυΓοβ οὗ ἴῃς ΟΙα Τεβίδπηθηῖ, δπὰ 
γεῖ ἰὴ υϑ6 διίποηρ; ἴπΠ6 Οτγοηΐδὶ ἡδιϊοῦβ. 866 76γ. 27, 4. ΕΖ. 19, 7. 
ἍΜαίιἢ. 427, Φ4. ἔογ οὖὖῦ [ογά ὀχ δι οὰ {Ππὸ Ἔχϑιρ]α, ποὶ (παῖ ΤΟΥ 
Βῃου ἃ ἀο 1ἢ6 ϑέγν 26α156 ἐδίπῷ Οἠ6 ἰονναγὰθ δηποίῃεγ, Ὀθὰϊ {πς {ΠῸῪ 
Βῃοι ά (κα πηΐο {Ππεπηϑοῖνοθ {Π6 νΘΥῪ 58:16 ἰπάὰ σοῦ ἢς δᾷ 
οἰαγαοίογίΖεὰ Ὀγ ([ι19 ΒΥ ΠΟ] αἱ δοιίοη ; 1. 6. ἃ τη τυεδηδα ἴγομι 
δι ϊτἰοι δπὰ ργιάθ, δῃα ΣΟΔΑΥ͂ (Ο δῆενν 8ἃ}} ἀμε ἡπμποξἐέψ, ἀπιὰ ρογίοστη 

ψ, 
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4}} {ἴα οδῆοοα οὐ ρἢ]η  ΠΡΟΡΆΥ δηὰ κί μἄπεϑό. Βυὲ (δα σπιοίοιίη τνλϊοῖέ 
οδιαίηθ διθοηρ δος (ἢ τιδιδπϑ (εν ἴΠ6 υνθα ὮΥ δηα αἀἰπηϊβεα, δα 
Κίηρϑυπα Ργποο8,) οὗ γογπιαίψ ιοαδἠΐην ἴδ [δεῖ οὗἩ φογίαϊ ἢ μρΟῸΓ μεσ. 
δΟΏ8, Οἡ μϑγίοι αν ἀδγδ, 1 μας ἀΥθ  ΓΑΣΎ, δηὰ οὗ Πυπγδη ἰηνοη- 
τίοη ; ποῖ δβδαπο(ἰοπο ὈΥ ἐδα Ὄχι ρ 8 ΟΥὁ ψγδοιΐοε οὗ ἴπ6 γσγίελ εν 
ΟὨἩγ βϑιἰδηβ, ποῖ, ἰηάδοά, Ἰηϊσοδυοσοα ἰηίο υδα Ὀοΐογο Ἐδ6 ἔοιιγι ἢ σθἢ.- 
ἴυγγ: ἰΐ ἰ6, ᾿Ἰπάδεὶ, 8 ϑογί οὗ ρίαψὶπᾷ αἱ γίείψ, ταῖπεν (πη ἃ Β6 ΓΟ 
Ἔχογοῖβο οὗ ἰὰ ; δηά ἴὉΓ ἴΠπε τηοϑῖ ρϑγῖ, α [ὍΚοὴ οὔ ὑγίἀδ, γδί εσ ἴ8π 
οὗ υηλ!γ. ΤῊ πιοΐάεβῖ, Ἰον]γ, υπααπιθϊιΐουϑ ἱηὰ οὗ οον 1 τὰ 8, 
ἱπάεεά, 8η οὐ͵εοεῖ πγοδῖ νγογίῃνυ ἴἢ6 ἰμϊἰἰοη, ποῖ ΟἹΪΥ οὗ ἴδε ατεϑὲ 
δηά οριυ]ϊεηΐ, ουϊ οἵ αἰέ (ἢ γδιϊΔη6: γεῖ ἰξ Βῃου ὰ θὲ ενϊηςδά, ποῖ ὑγ 
τες δὰ ἔογπις, Ὀυΐϊ ὈῪ ἀεεάε; ποῖ αἴ οεγίαϊη οἱδίεα μοιϊοῦβ, δε 
«πτουρπουΐ ἴΠ6 ννῃο]8 σοῦΓδβα οὗἉ ἰδ, (Τ ἸτπΔη.) 

Οπα {πὸ πυηλ εν υν]ΐοῃ οὐρῆϊ ἐβρεοΐδ!ν ἰ6 οὨδγροῖογζα 4}} Τδαοήοτς 
οὔ τειϊ κίον, ᾿,Ἀτὴμε ἢ85 16 [ΟἸ οννηρ, ρονγθ γί} ρα888 6. | 

“« Ορμρϊδηάυπ δυΐδη οἰδεῖ, αἱ 1}}}, δὰ η1058 μγίτηο Ἰοσο ὀχοιωρ τῶ 
ἰιος ρεγι πεῖ, εαγιιηᾷοθα νἱγι απ δεηλι]διίοπα δἰϊογατι μεθα θυ] οῦδϑ 
εβϑοηΐ, 1105 ἰπηιο, οὶ ᾿η Ὠοείογιτῃ δ Ῥαβίογιπη Ἐδοϊθβίας πυμθο 
Γερυϊδηίυγ, αὐ] ἰαγ τηλχί δ 806] γαῖ ἰπδῖασ ἰῃ ποσοῖς Ὠιψ8 ονὶ 
ταὐϊαγοιί, 8] ἢο ἱπιαρὸ ΟὨγί δὶ ἴῃ 1}}19 μἷιι8 γο] οογεῖ ; δὶ δ Δηρεῖοθ 
6326 Ἐοοϊοδίδα Ῥ-λὶασείρλεηξὶς ταγοίϊοοβ δοία ρδα σοιῃργοθαγεῆῖ ; δὲ 
ξαϑίυπι ΠΠυτ ἀδροηεγθηΐ, ααοὸ φυϊάδπι ἰδηίιτ ἤθη ϑιρί γι τπὶ ἴῃ Ὰ}}1- 
ὈΠῚ1αι15 ἴῃ ἀοιογ Δ η 418 ἀτι]ου}}}8 πη ἀΔιηθη Δ] θυ, ἰἢ σομ Γον σβ 8 
εἰΐδῃι οἶτοα ὑγοῦ]οηγδία να Γἷδ ΡΓῸ δυϊῃογδἴε ἀδοϊἀοηα 8, ἱπ Πδογοϑεοϑ 
Βοίδ ἱπηοουΐ8, 4} ᾳυορ οπιηΐα οὐγ ἱρδὶδ ποη βεηϊ υηΐ, ἱπυγεπάα 
ῬΓΒΔ6 86 ἔεγιιηῖ ; οἱ ποη 8} 118 δυρεγεβεηΐ, αι] ἰην ἀἶλο ορϑῖτο ρεγ- 
οἶτὶ γυπιρυπίυγ, συδηάο αἰϊογυπι οἴΐϊατῃ ἰαροσῖίδι9 Ὠοῦυτῃ θεηοάίϊοεγε 
δηϊπηφάνογιιηϊ ; 81 σοβϑαγοηῖ οπηῆδβ σΟηϊθης Οη68 οἵ γῖχαθ, οηληΐδ 
)ατρὶα εἴ ορῃγοῦτία, φυΐδυθ ἔγαῖγαην. πο βοϊυη ᾿ἰραδ 5εὰ εἰσι 
βοσὶ μία ἴῃ δε ἰηνίοθῃι διτηδίβ διιηῖ ; ἱ (δου τη φυδτυππουδαῖε ᾿υ- 
τοϑα ὨΟμ πα δὰ ΔΗ ΟΥΓ8 δβϑθηῖ σγοϊοραίΐαᾶ; δὶ οὐἀΐμπι αἰ ἱπὶαπιηε 
εἰ ΤὙεοϊορίσιπι ΟΠ ΘΔ, Ό 118 ΓΟ ΒΥ ΠΟΥ 8 ὨΔΌΘΓΘΏΙΓΣ : δὲ ΟἸη68, 
ηυἱ δά πος χϑβίγυπι πηληϊ8 δαἀτηονογιηῖ, οπὴδ ργοργὶΐ Ποηογίϑ δι υ]- 
ὑπὶ ποηοτὶ ΟἾγίϑτὶ δϑου βοδδϑθηῖ, ἴῃ [ὦ υηυπὰ ἱπίθηςὶ, εὖ )υποι8 
τηδηΐδυβ εἴ βηΐη δ ἤδδιυγαθ Ζίοηΐθ, Ὡϊηΐυτα αυδηΐϊι) φραίεηίε9, 
σοιρὶπρεσγθηῖ." 

16, 17. οὐκ ἔστι δοῦλος μείδων τ. κα. Αἡ αἥαρσο οὗ 
ΨΘΓΥ τοαυθηΐ 086 δι ἰῃδΐ {ἴπ|δ6.0 δε Μϑεῖί. 10, 24. 
ΤκΚο 6, 40. “Ζοἢη 1, 90: α. ἀ. ““[{ ἀο68 ῃοΐ ὈδοοπιΘ 
γοιι ἰο αἴδοί δαγί  Υ ΠοπουΓΒ, δηα σοηβιἀθὺ ΟὨΪγ {86 
δχίογηδὶ ἀρρθάσγδηςθ; ρῥιιϊΐ, ΟΥ̓ ΠῊΥ ΘΧϑιΏρ]θ, γοὺ 
οὐυρῶί ἰο ουἱναῖε Πυπλ ν ἀπὰ τηοάοβίγ, δηά ρεγ- 
ἔοττη ἴῃ οὔςθβ οἵ πυτηδην δηά Κιἰπάμηθββ οὔθ ἰο- 
ψαγάς δῃοίῃοι" ᾿Απόστολος 158 τι1566, Κα ἐπα Ηροῦ. 
ΤΡ, 88 νΕΙΡαὶ, ἔογ ὁ ἀποστάλμενος, 1. 6. ἐδο δεπέ, ἃ5 
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ἀλη 9 (οι. 9, 28. Ηον. 8,1. (Καὶϊη.) Ὑ)ε(βίοίη σουι- 
868 Βογοβοδιῃ ΗΕ. 78, Φ. ““ Βιῃηθοῇ 8βαϊἀ : νδοίῃοι 

15 ([Π6 σγοδίοσ, {Π6 δοηάδγ οὐ {π6 βθη! ἢ Ι[Ιΐ 15 ντὶῖ- 
(θη ἰῃ ἄδῃ. 82, 20, ““ὈΘΠοΪά {π6 δοπά6} 185 ριθδίογ 
ἐῃδη {16 δ6η2.᾽" 

17. εἰ ταῦτα οἴδατε ---- αὐτά, 1. 6. δσἰποοὴ γε Κποῦ 
ἴπ686 πίησθ (παηγοῖγ, νηαὶ 1 ἤᾶνα δἰγοδαγ ἰδυρῃί 
γουῦ,, νοι. 14--16.}, ὨΔΡΡΥ Ψ1} γε 06, Πἶ γα ΟὈΒΘσνθ 
δΔηά ρμυΐ {Πδ6πὶ ἴῃ ρῥγδοίϊςθ."  βἰβίθιῃ σοιῇρδγθδ 
Ηδοιοά 165, 62. εὐδαίμων τε καὶ ὄλβιος, ὃς τάδε πάντα 
εἰδὼς ἐργάϑηται. Απά 80 ὅδδηξες. Ερ. 75. ποη οδὲ 
Ὀααΐι8 αὶ 56 1116, βοα αυὶ ἔβο 5 (Κυϊη.) Κυον- 
Ἰεάρα τηυϑίέ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ργοσοάθ ὨοΟΪ 658; δι 1{ 18 
ποί ΟΥ̓ 861} 808] οοπι. 16 ῥγδοίϊοα τηυϑί θ6 δα ἀρή. 
ΤἝογα ἰ8 ποίη οὐ ψὨϊοἢ οὖν ΙοΓὰ τηογα ἰη 8158 
(δὴ οὐ {ῃ6 ἀοίπᾳ. 866. Μϑίιἢ. 7, 21. Μαῖκ 8, 85. 
1αΚο 6, 40. Κα 12, 47. ΤΙιο86 ἵνο δι θιιίθβ πᾶνὸ 
ἃ τηοβί οἷοβα σοῃηροίίοη: Κηον]οάρα 15 1Π6 σι]α οὗ 
τος, δηὰ ρῥγαοίϊσα {Π6 βοορθ δπᾶ ρύυγροβα οὗ 

πον]οϊ κα. ([Δρ6.) 
18. οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω, 551]. ταύτα. Α ΠΟῃ: 

οἶ86 ἔογῃπι οἵ διργδβϑίοη ἔοσ, ““ΟΓ 4]1] οὗ γου, ἤον- 
δνϑγ, 1 οδῃηοί αἰῆγπι {πᾶὶ γοι ΜΠ] Ὀ6 ΠΔΡΡΥ ἴῃ 1ἢ8 
Ορβογνδηςθ οὗ {Π686 ΠΥ ργεοθρίβ.᾽" 

18. ᾿Εγὼ οἶδα οὖς ἐξελεξάμην. Ἐν (ἢ οὖς ἐξελεξάμην 
8Γ6 τηραηΐ ἐδ αϊδοὶρίο5. “ΓΝ 8 βρη οδίίοη 15 οἴθη 
ἰουηά ᾿ἰη ἐκλέγειν ; 85 ἴῃ Φοπη 6, 70. 1δ, 16 δηα 19. 

ἈΞ ΟΠ] ΒΥ α͵80 ὈῬγοά 665 ἜΧϑῃ 068 ἔγοηι (6 ΟἸ βϑίοδὶ νυ [6 18, 
ἴο ὙΏ]Οἢ 1 δάά Ηδετγοάοί. 1, 41. ἃ δ, 88. ἐς Λακεδαίμονα τριήρει 
ἀπόστολος ἐγίνετο. 

Ἧ Τηῖΐθ ϑοηδα οὗ εἰ ΟσσυΓ8 ἰῇ ΙΔΩΥ ΟΕ ρᾶ988σε8. ΕᾺ ΠΥ Πλΐ8, 
πονγενοῦ, Ἔχ μ᾽ δῖ ἰϊ ἴῃ : “1 γε Κῆον (ἢ686 (Ὠΐηρβ ({ὉΓ γα ἀποῖο 
ἴπθια, δῖῃοε γα Ὦανα ᾿ἰδασϊ (ἰδ ἔγοπι π|6,} ΠΑΡΡΥ͂ δτε γα ἰδ γα ἀο 
ποῖ : ἔοσ ἰΐ 5 Ὡοΐ Θῃου ἢ πγεγεῖν ἰο Κηοῦν, δυϊ 1ϊ 8 Α͵δὺ ὨΘΟΘΒΒΟΓΥ 
ἴο τοάμοα 1ῃΔἱὶ Κηον]εάρθ ἴο ῥγδοιῖςα.ἠ Α πιοάς οὗ ἰηϊεγρεοίδείοη, 
ἱησοηΐουϑ Ἰηάεοι, Ὀιὲ ΔΓΌΓΑΣΥ αηὰ μγοοαγίουθ, βἰποα ἰϊ γοηυΐγεβ (ΟὉ 
ΣΩΔΠΥ ΜΟΓάβ ἴο Ὀ6 διρρ)]ϊοὰ. 

1 Οἵ 8}} ργεοερῖβ, δᾶγβ Χβηορῆοη, (Πίρραγοϊ. δβυῦ. ἤῃ. Ορ. ρΡ. 
766.) 1 Ἰοοῖ ὌΡΟΩ ἴμδῖ ἴο Ὀ6 ἴδ οποϊςοϑί δηὰ ὃοϑβί, (δέ ννδίανοσ 
8 ηΔὴ Κηοννβ ἴο ἢ6 ρσοοά δηὰ υδει}, πὶ 1,6 ἰ8 Κ8 οαγα ἴο ρυῖ ἰΐΐ 
Ῥγδοῖίοαβ. Αγ βίοις, ἷἱῦ, 4. (. Φ. τ6}19 5 {πᾶΐῖ, νυν ἢ ταϑρθοῖ ἴο {πα 
Δοαυϊϑι(οη οὗ {π6 νἱΓα 68, τηοΓα Κηον]εῦρα ἰ8 οὗ πο ναὶ], (Βυ  Κ|6γ.λ 

ΝΟΙ,. 11]. κ 
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18. Ὃ τρώγων --- αὐτοῦ. ΤἬΘ6β6 ψογὰβ ἀγα ἀκοῇ ἔγοπε 
Ῥβ. 41, 10. ΔΝ ν ΤΣ ΓΟ ὈΞῚΝ, ὁ ἐσθίων ἄρ. 
τοὺς μου ἐμεγάλυνεν ἀπ᾿ ἐμὲ πτερνισμόν, ν᾽ ΠΊσἢ ὙῸΓ 
ἌΓΕ 8814 οὗἩἨ [860 ἱγαϊϊοσ Ασθρθαὶ. Ὁ τρώγων, δα. 18 
8 ῬΟΙΓΙρἤἢγαϑίβ ἀδηοίϊης οοπυϊοίον", ἃ ζαπιϊέξατ' ἐπεπς 
ὅοε Ἰμπίπιδη. Επῆρεν ἀπ’ ἐμὲ τ. π. α, Κυϊποεὶ 
δχρ δίηβ, “ δι δεμἀθανοιγοὰ ἔο βυρρίδηΐξ, {ρ΄ ὑρ, 
δα ονο γί ἤγουν, πι 6." ΑΑ πιοίδρἢογ (δᾶγ8 [.86) ἰαίκβη 
ἄτοαι Ὑγοϑι] ηρ." ἡ 

Τῃδ σοπιπιυπίοη οὗ Ὀτοϑᾶ ἢδ8 ὕθϑῆ ἰῇ δνεῦὺ σα 
δοσουηίοα 8η ἰηνίοἶαδ]6 ρἱεάσε οἵ. ἔγΙΘ 58} (68, 
Διωοης ΟΠΒΕΓ ρβββϑδᾶροβ εοἰϊο Ὀγ ΕἸΒηογ ἀπά 1,ϑῃρε, 
(υγί. 7. 4): ἰηβοιηυοῦ (πὶ ποιπίηρ 88 ἰπουσῶϊς 
Ῥαβοῦ ἤδη ἴο νἱοϊαίθ ἔδί ἢ ἰοναγ8 τἢο86 ΡῪ Ψποαι 
ΒΗΥ ΟΠ6 ᾿ιδὰ ὕ6θη [)οβρ δ] ν οηἰογίδι θὰ. ὅὸ ΕυΓΙρ. 
Ἡες. 793. (εἰζοαὰ ὈΥ [,Δω]ρ6) κοινῆς τραπέϑης πολλάκις 
τυχὼν ἐμοὶ, Ξενίας τῆς ἀριθμῷ πρῶτα τῶν ἐμῶν φίλων. 
Κυρῖκο, Βονθνογ, ἴαῖκαβ ὁ τρώγων, ὅς. ἴοτ, “ἢδ Ψῆο ἰ8 
ἴοα ὈῪ πιο, πῖν δογυαπέ, δηὰ οἰ68 βανϑγαὶ ρϑβϑδβεβ οὗ 
[ἢ6 ΟΙά Ταβίαπιθί. Βυΐ 118 σοῆνογβ ἃ νϑῦν ἔτι ρίά 
ϑοθῦδεθ. Τιίδη Γοιδγδ {πα οὐν [νογὰ 88] (ἢ15 
δείογολαπά, οὐ Ῥυγροβα (ἢδί ἢ18 «Ἰ|8ς0 10 68 τη ρἢϊ ποῖ 
86 μογίισροα Ὀγ ἐδ πποχροοῖϊθα ρογῆϊδν οὗ ἐμοῖς 
σοι ρϑηΐοη. “ ΕῸΓ (86 γ8 6) 1 δανο ἰοἱα γοιι," ὅζα, 
Δίϊον ὅτι ἐγὼ τηδῖ Ὀ6 βαρρί θα ἐκεῖνος, 1. 6. 186. Ροτ- 
80ὴ 1 ἢᾶνα ῥγοΐοββθα πηυβοὶ ἢ ἰὸ 6, [6 Μρββίαδ. 
ΓῊ18. 6᾽Π1ρ88. (νῃϊς οὗἴδη οσουγ) τᾶν, ἃ {ἰηἶκ, 
δ Δϑβογιροά ἴο ἴΠ6 πιοάοεέψ οἵ {Π 6 Βρθδκογ. 
τ 90. ὁ λαμβάνων --- με. ΓὨ6 κϑίη6 βοδε πηδηΐ ΟΟοὺΓ5 
ἱὴ Μεῖίϊι. 10, 40---42Φ. Τιικο 9, 48. στο 966 ἢ 
Ποῖο8. ΤΠ6 οοπποχίοη ὮδΓγα 18 νοῦν αἰδίουϊς ἴο Ὀ6 

. Κ Τα πγείδρῇοῦ ἰδ δ᾽ τοὶ Ἰαγ]ν ἐχρ]αἰποὰ ὃγ Ευϊῃγηιΐυδ, δὰ ΠπιΔδΥ 
οἰἰεῖβ. Βυὶ ΣΦ ιπἰηϊς, τὶ Οτοῖδυθ, (δὶ ἰΐ βεϑῃηβ ἰδγβϑῆ: δηὰ ἔ 
δδοδδί ἰο 1,. Βγυρ, Ρίδοδίογ, [δἴρε, ἡ εἰδἰεἴη, δηὰ Ὠοαάγι κε, ἴδδῖ 
ἐξ ἱβ α τπηείάμδῃον ἴδ κοη ἔγουι Κἰρκίδρ Πογβεβ, οχϑῇ, δις. πο δοιϑδ- 
(ἰπνε8 τωδηρὶο δηὰ ὄνεὴ Κὶ}} {πεὶγ Ὀδποίδοϊοσθ. ΤῊ [ΠΟῪ ὑδυλ!}}} ἐ0 
ἷῃ ἃ νεσὺ δυδύεη, δηὰ, 88 11 ὝΕΓΟ, 5}. δηὰ ἐγεασοΐλδγουδ ΤΩΒΏΏΕΣ : ἴῃ 
ἩΪιοῖ οοηδίδίϑ τοϑῖ οἵ {6 ἴογοθ οὗ ἴπθ δ᾽ υδίοη. ἔπ {8 νῖεν,, 
Ἰεϊδιαίη εἰῦδο ΡΙυ. 1, ἢ. 4. ὕβρει καὶ τρυφῇ προτείνοντα τὼ πόδε 
τοῖς ξένσοιε, καὶ κελεύοντα νίπτειν, εἶτα λακτέϑοντα καὶ ἀπωθοῦντα 
Κίπτονταε εἷς τὴν θάλασσαν. εν 
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ἐγαοθά, (οπιπιοπίβίοιβ Θχοθααϊηρῖγ ἐΠῆοτ ἰη ορίπϊοη. 
(88ε [λπ|ρ6 δπά Κυΐηοε].). ΤῊ τηοϑὲ ργοῦδθ 6 ὁπ» 
2θοέμγ6 15 ἰῃαὶ οὗ ΤΙιϊπη8η, ψΠο {Π 10 Κ8 τη4ι ὈΥ {Π688 
ψΟΓαβ Ψ906508 τηθᾶηΐ ἴο ΘΟηΒΌΪ6 ἢΪ8 156} 0} 68, δΔηα {Π18 
[0 Γαΐβα ἴο ἃ θοϊίεγ ἤορα {π086 ΨΠποπὶ ἢ6 1.80 ὃθ- 
ἔογα ἀδργοββθά, ὈῪ ἀδρτινίηρ (ῃ6πὶ οἵ ἃ (8186 οὁΠ6. 

21. ἀμὴν --- εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. «6889 πον 
ὑπ ΘΧΡΓΙΘΒΒ8 ἰθσιηβ, ἀθοίαγοβ ψῆδὲ ἢθ αι Ὀϑίογθ. ΟἿΪῪ 
ΟὈβουΓΟΙΥ δΙηἰθε ἃ]. ΒΥ ἐμαρτύρησε 18 τηξθης ορεηἝῃ 
Ῥγοζεοϑοά, ἐεϑίϊ οί, ἃ5 ἴῃ 4.4. (Β6Ζα, . Βγαρ, Ετδ8- 
τὴυ8, 84 Κυ!ηο6].) Ἐοβθηϊη., δηὰ οἴμθγϑ, τοῦρ- 
ΠΙΖΘ [ἢ {}886 ψογαϑ βογήουνν ἂί (ἰτ6 Βαγάηθ85 οὐ 6.858 
Ἠοατί, οἡ ψψἤοβα σσηδοίθποθ 0 ρρεαδὶβ ψουϊά ἢδνθ 
8ῊΥ οἴἶδοι. ΝΟΥΣ 

φῳ, ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ. μαθηταὶ, ἀ. π. τ. λ. 
ἼΕβλεπον 15 ρυὶ [ῸὉΓ ἐνέβλεπον, ἰοοϊεοα αἰ. ἜΠΙ58 οεἰν- 
οὐπηβίδησα ὈΘΔΌ ἢν σαρΊςο 8 {Π6. σα πογαὶ 80] οἱ 6, 
δῃχΙοῖΥ, δηἀ ροΡρ χα γ. ὍΠ6 [Ο]] ον ηρ, ΘΧΡΓΘΒΒίΟΗ - 
ἀπορούμενοι. ἀδῃοί68 {παι ἱπορία οοηϑὶὲ τ Ιε ἢ 8]" 
ὙΧΔΥΒ ΔΟΘΟΙΏΡΔΠΙΘΒ διιςἢ [66] 1.8. δὸ ἰῃ Ὅδεη. 42, 1. 
δαοονρ βᾶγϑ [0 δἷ8 80η8, “ΑἸὨὰ ψῃν ΙΟΟΪΚ γε δῇ οὐδ 
δηοίῃοΥ ἢ ΤΠΪ8 16 ὈΘαθει ν ἀδριοίεα ἴῃ σοῃ. ἢ. 
αὖ. 480. Ὡς δ᾽ ὅταν» ἄνδρ' ἄτη πυκινὴ λάβη, ὅστ᾽ ἐνὶ πάτρη 
ϑώτα κατακτεῖνας, ἄλλον ἐξίκετο δῆ μὸν, ᾿Ανδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, 
θάμβος δ᾽ ἔχει εἰσορόωντας. “Ὡς ᾿Αχιλεὺς ᾿θάμβησεν 
ἰδῶν. Πρίαμον θεοειδῆ. Θαμβήσαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς αλλή- 
λους δὲ ἴδοντο. ([,ΔΡ 6.) ᾿Απορεῖσθαι 15 υϑοα οὗ {Π)| 086 
μὸ Κηὺν ΟΥἨ ΠΟ πόξος ΟΓ ὙΑΥ ἴο ἐυγῃ {Πδίηβεῖνοε, 
ΚΟΥ Ὠοῦ ψδαῖ (0 ΒΑΥ οἵ ἀο. . Ηθγα 1Ὲ 5 ΠΠ|Ρ]ν ἀ6- 
ποίο8, ἰδαῖ {ΠΟῪ ΘΓ δἰέορθεθον δὲ 8 [089 ἴ0 ΚΏΟΨ 
οὗ νἱιοιη. δθι.8 βροόῖκδ;- 88. ']1η Αοίϑ 95. ΟἿ]. ὅ, ΦΌ. 
98. ἦν δὲ ἀνακείμιενοφ---- ἐν τῴ κόλπῳ τ. Ἰ. 1. 6. γ6- 

εὐἰδηιοεΐ ποχί ἴο ἢ. ὅθε {πῸ ἡοΐθ οὔ Φοδη: 1, 18. 

Ἐ Κγρἕο, γγἢο ἢδ5 διἰορίοδα {|9 ἐχρδηαδίίοη, δα άβ, {παῖ (ἢ 8 δἱία- 
τἰοη νν89 οἰ ἶοδν δδοϊρηεα ἴο ΔΩΥ͂ ΠΟΤ 8η6 ἀθδγ οοῃηῃηθχίοῃβ, 88 ὑνῖνεδ, 
δηὰ εἰ! γε. 80 Ρ]υιϊ. 2. Ρ. 619. ὁ μὲν γὰρ ὑπ᾽ αὑτὸν ἣ γυνάικος ἣ 

- φᾳαίδων ἐστιν. - ΑΔ ἴῃ ἙἘΠεοοτίτ, κὶ.. 14, 837. 1πῈ εδίουβ Ππυδθαπὰ 
ἐρυγηϑ ἔγοια ᾿ΐων δἷβ νεῖΐδ, ὙΠῸ νν85 ᾿γίηρ' ἐπ ἀΐξ δυεσπι, νυ! ΤΠ 6 
ψογὰβ ἄλλος τοι γλυκίων ὑποκόλπιος ἄλλον ἰοῖσα, θάλκε φίλον. 80 
ἀφο οι α69. ἐν τε τῇ κάτω αὐτοῦ ἀνέκλινε, κᾷν τοῖξ' κόλποις ὥσπερ 
τις ἐρωμένη δεῖπνον εἵλετο, (ΚΥρΚα.) 80 ῬΙυῖ. 2, 602. Ὁ. (εἰϊεὰ 

ἐκ 
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ΔηἀσηῖΤικο 16, 22. ὅ66 4180 1,8 ρ6 οη 6,11. οΥ {μὲν 
ΡΆββᾶρε, δηά Ροΐθ᾿β ϑὅυηῆ. ᾿Εν τῷ κόλπῳ 15 ΒΥ ποηγ- 
του ΜῈ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτου αἱ 21, 20. Βγυ {6 
Θχργοβϑίοη “6 αἰδοῖ ρα Ψψῃοπὶ «(688 ἰονεά,, 8. 
ταὶ νὰ ἀοϑιρηδίαθβ ᾿ἰ 861, Β ρΡργθβδίηρ ἢ18 παπιθ, Μιϊῆ 
8 τηοἀοδῖγ βυοῖ 88 ΨῈ ΠΊΔΥ Οὔϑογνθ ἴῃ οἵπογ ὈΪδ668 ; 
848 20, 2. 92], 7. 

4. γεύει τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι. Νεύει τηιιδῖ 
θὲ ἰΔΚθὴ ἔογ πμέω δἰρηιϊβεοαυϊ, ΟΥ̓ΤΠ|8 δβσηϊβορίοη 
ΤΩΔΏΥ ΘΧΔΠΊΡ]68 ἤᾶνα Ὀ66ῃ οἸ6α ἴῃ {πΠ6 ποία οἡ [ΚΘ 
1, 22. ἰο ψῃϊςοῖ 1 δαἀ Ατμρη. 420. (ὐ. καὶ ἐλλιπόντων 
τῶν ἄρτων, νεύσαντων τοῦ παιδος ὡς οὕκετι εἶσιν. ἘτΓΙΡ. 
Ηεςι. δ48. λογάσι δ᾽ Ἀργείων στρατοῦ νεανίαις ἔνευσε 
πάρθενον λαβεῖν. 

25. ἐπιπεσὼν δὲ ἐκεῖνός ---- ἐστιν, 6, {Π|6ῃ, ΤΟΙ πιηρ' 
15 Ὠρδά οἡ ι681188 ὑοδϑοπὶ, δϑκο, " Μαϑβίοσ, νῇο 19 
1 δ᾽ ᾿Επιπίπτειν ΡΓΟΡΟΓΙΙΥ βρη! ῆαβ “ ἐο ξαίέ ὠροη, δὰ 
{πὶ ΙΓ 8οπη)6 νἱοίοηςσθ.᾽ Βυΐ οΓα 1 ἀδηοῖαβ 1π- 
οἰΐπαγο, ἰοαπ ἐροπ." δὸ Ηοτχοάϊδη 1, 19. (οεἰἰοά ὃγ 
Τἀπὴρ6) εὐθέως δὲ κάρος ἐπέπεσεν αὐτῷ, εἰς ὕπνον τε 
καθελκόμενος, ὑπὸ καμάτων πάσχειν οἰηθεὶς ἀνεπαύσατο. 
Α δ8ιτη1|ὰγ υ86 οὗ προσαναπίπττειν 15 ἠοτσοα Ὀγ (8- 
βδιῦοη, ἢ οἰἴ68 Ἔχϑῃρε8 ἴγοπῃ Αἰμοηθυβ. ὙΤΠδὶ 
Φοπη ρυΐ {{|8. φιιδδίίοη [ἢ ἃ ἰον νοΐσθ, 8Ππ4 ψ88 
ΔΏΒΨΘΓΘΑ 1η (ἢ 6 8816 ἴΟΠη6, 18 ρ]αιη ἔγοῦι (ἢ 6 σοη- 
ἐληῖ (οιραγα 28 δηα 29, δῃηἀ 566 (ἢ ποία οἡ Μαίϊ. 
20, 28. ᾿ 

20. ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώσω. 
ὕνὴγ 6 νογά ψωμίον Βῃοι ἃ παν θθθη γοπαάογθά ΚΥ 
ΟἿΓ σοπηπΊοη ἰγϑηβίδίοιβ, δηὰ Π)οαάτγιάρο, δορ, 1 οδη- 
ποΐ σοησοῖνθ, 16 νογϑίοῃ οἵ (ὐδιηρθ6}} 18, ᾿πἀθοὰ, 
Φιθαί]γ ργαίδγα]θ, Πδιμοὶυν, πιογδεί. Βυΐ {Π18 4068 
τοῦ 5 ΠΟΙ ΘΏΓΠΥ ΟΧργθδ8 (ἢ 6 δθηβ86. Τῇδ ψοσγά ψωμὸς, 
οὔ ψῃὶϊςοῖ ψωμίον 18 ἃ ἀἰπαϊπ τίνα, 18 ἀσεινοα ἔτοιη ψάω 

Ὁγ Ἶε[8.) ὁ μὲν γὰρ ὑπ᾽ αὑτὸν [τὸν ἐστιῶντα τόπος} ἣ γυναικὸς ἣ 
παίδων ἐστίν᾽ ὁ δὲ ὑπέρ αὐτὸν, εἰκότως τῷ μάλιστα τιμωμένῳ τῶν 
κεκλημένων ἀπεδόθη, ἵνα ἐγγὺς ἦ, τοῦ ἑστιῶντοε᾽ δΔηὰ ΕυβίμαίΒ. μὰ 
1, δ' ν. 498, 27. ἐν συμποσίοις ἄκροι κάθηνται οἱ ἄριστοι. 
πος Ευζῃγταΐαδ οὔδεγνοβ ἴμαὶ με αἰά ἠοῖ τἷδα6, Ὀυϊ πλογοὶγ ἰυγησὰ δῖα 
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ἔο δγοαΐ ; δΔηα, {ΠογΘίογθ, δήϑυνογϑ ἰο οἷν δέέ, (45 δ᾽ δ᾽ξ 
Ὁ δγοαά.) ἢ πηϑίδρῃοῦ 15 ἘΧϑοῖυ βιτη} }8γ. δὸ 430 
(ἢηὴ6 ΗΘ. ΣΡ, α δἱἐ, τοτῃη ΓΘ, ἐο δγεοαΐ, αἱυϊάο, ὅχα. :; 
ποΐ ἴο πΙΘη [00 ΙὩΔΗΥ͂ ΟὐΠΠ6Γ νου 5 οὗ βι πὶ αν οτίρῖπ: 
1 αἸδγθηΐ ἰδηριᾶρθθ. [{ οἴθηῃ ἀδηοίθβ ἃ ὀδιροοίζα,. 
ογ πιοιιέἠγμΐ, οὐ πιογδοϑῖ, ἀπ ἃ ννὰϑ Ρ}]16α ἴο {πΠο086 φωξαάς ὦ 
οἵ ἔοοά ψἢ ψῃϊοῖ. γουηρ σὨΠ]Πἀγθη όσα ογατηπηθα 
(Κα ἰὐγκον8). [{ πᾶν, {ποιοίοτο, ἀθηοῖα ἃ ρίθςΒ οΥ 
αηῷ ἐλίηρ, Ἀπ σοηβοαυθη!]Υ οὗὁὨ δὴν Κιπά οἵ 20οά. 
ΤΠ βοπη6 οὗ [ἢ6 Ρα6βὲ σοιηπ)θηϊαίζογβ ὑπ ἀθγβίδης ΟΥ̓ 
1ιἃ 5{1τ6 οὗ τηοαὶ ἴγοιῃη Π6 ῬΆβοἢ δ] ἰδ, ἀϊρραά ἴῃ 
1ῃ6 βᾶυςσθ. {6808 (οῦβογνοβ Κυϊηοοῦὶ δηαὰ ΤΙ 8η) 
Ψ ἢο υϑ64 [0 οί {π6 ρᾶγὶ οὗ [ἢ6 τηαϑβϑίθν οὗ {Π6 δι, 
ἀοιι11688 ἀἰβευ 6 α [0 ἜΝΘΓῪ ΟἿ6 58 μορέϊοη ; δηὰ 
Ψψ 85 ἰῇ (6 δεῖ οὗ ἀοίηρ' 80, ψῃ6π ΨΦοἤη, ρυζεηρ; (ἢ6- 
Δῦονα ᾳιδϑβίίοη ἴο ἢϊπι, ἢ6 οἰἴῃον μοὶρϑα 445 ἤγϑί, 
6Γ, ἴῃ βαγνιηρ ουΐ [6 ρογίίοηβ, ἢδα σομηα ἰο ἢϊπὶ ἰἢ. 
Ηἷβ ἔστη. Ζυάδ8 (ἢ6η, (ρογμαρβ δἰ {πρ’ ἤθᾶγ 96809, 
Δη4 Πανίηρ Ποᾶγα Ψψοἢη᾿8 ᾿πιογτορδίίοη, οὐ, ψ  Ὦ (Π6 
ΒΌΒΡΙΟΙΟη ΠδίυΓΑΙΥ ϑιυρραοβδίθα ὈΥ ρσυ]]έ, βυρροβοά 
ἰδδῖ {Π6ῈῪ ΓΘ βρϑδκίηρ οἱ λὲηι), αὔϊϑν γεοοϊνίηρ {Π6 
Βογίϊοη, 88Κ8 [ἢ ἃ ἰονν νοῖςβ, “15 10 1, Ἰηδϑίοσ δ᾽ Τὸ 
ψΠοπῚ {65118 ΔΏΒΨΟΙΒ, σὺ εἶπας, “1 15 ἐδοιι. (866 
Μαῖι. 26, 25.) Τῆρη ἰῇ ἃ ἰοιὰ νοῖϊοθ ἢβ δή, ὃ 
ποιεῖς ποίησον τάχιον, τυλαὲ ἐλοιι αἀοοσέ ἀο φιωϊοκίψ. 
Ηδγο τΠ6 ρῥγθβθηΐ ποιεῖς 15 [0γ {π6 διΐαγο, 1. 6. τολαΐ 
λοι αγὲ αϑοιιέ ἐο ἀο. Δηά τη ταχίον 6 αν {Π6 σοη]- 
ἀΓδίίνα ἔογ 1Π6 βυραιίδίινα, φιαγιρτίηπιμηι; ἃ8 1ῃ 
ΘὈγ, 18,19. 1 Τίη. 8,14. ἡ εἰβίθιη οἰΐθϑ ὅθηθο. 

Αραπποιηη. 965. ΟἸεἶὰ8 ᾿Ἰπΐογοα τ] ΘΟ 886 ὉδΥ 
δἰ: σῃαίιϑ8Ὁ 48 0 ποίησον τάχιον, (ἢ γγϑοβίοιῃ ἢ 88 
ψ6}} ορβογνϑα τἢδὲ (Π6 ἱπιροιδίινα ΟὨΪΥ ρον ηιὶ ἐδ, δηά 
(ῃδὺ 1Π18 ρμεηηπιϊδδῖυθ 86η86 σΔΓΓΙ68 Ψ] ἢ 10 {Π6 ἔογοα οὗ 
ἀϊββιιϑίοη δηα Τοργο Θη8Ί0ὴ : ΠΟΓ 18 [ἢ18 ἰάϊοπι ἀη- 
ΠσΠοϊητηοῃ ἴῃ οὐγ᾽ ον ἰδηρᾳαρο. )οἰϑίθίῃ ἤόσγθ οἱΐθβ 
ΤΩΔΏΥ 51Π}}}8Γ ρᾶββᾶρδβ ἔγοπὶ (ῃ6 (8510 4] νυν γι δ, ἃ8 
Ρ]διί. Ρογβ. 1. 8,66. Ηος 81 ἔδείυγιβ, ίασθ. ὅϑὅθηθρο. 
ἂς θεηθῖ. 2, ὅδ. Εδς, 81] αυϊᾶ ἴδοϊ8.1. Μαγίία] 1, 46. 
Ἑδς, 8ὶ λοϊβι Επσρ. ΙΡὨῖρ. ἴῃ Αὐἱ, 817. δρᾶ γ᾽ εἴτι 
δράσεις. Βρ. Ρρᾶγοθ οὔβογνϑϑ, (δαί ἤθη, ψῇο Καονν 
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ἐπδὲ ΠΟῪ 8Γ6 σρυίδιγ ἴο βιιδσ, δῖα πδίισα! ν ἀ6- 
βίγουϑ οἵ ποῖ πανίηρ τ ἀαἰαγοά, (86 ἔδαγ οὗ ἀθβδιὴ 
θείης ἃ 8οτἱ οἵ ἀγίηζς. Απά δι6 οἰΐ68. Ονἰαὰ Ηρτγοϊα. 
10, 82. Μογβαδ πιίηυ8 ρι δ, αιϊὰπιὶ ΠΊΟΓΒ ΠΙΟΓΒ, 
Πᾶροί. Βυΐ {18 ἀσρτγδαβ {Π6 86η86, δηΐ, ἱ {Π1ηΚ, 
ἄοο8 ᾿η)υδίϊσα ἴο {Π6 δεϊηρβ οὗ ουν Ββάθοιηογ. 

81, 82. νῦν ἐδοξάφθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου --- αὐτῶ. 
Οα {πα ἐθραγίαγο οἵ 7488, οἵἵν οτὰ ςομηπιοησεε 
[ἢο86 τηοβί ὑδαυίμ] δηὰ ᾿πιθγθϑάηρ ἐασέ ἀἰδοοιγ δα 
ψ ἢ ἢϊ8 ἀ18ς10168, ΌΥῚ ψὨΙσἢ 6 1ηἰοηαθδά (ο ΠΗ͂Σ :Π 
{Π6 1 τὴ 45 {τ ἢ 8, Ψ ὨΙοἷ), Ἰρπογδηῖ 88 ΠΕ6Ὺ ψεγο, δὰ 
Ἰαθουγίης ὑπάθγ ἤθανυ δἰ οιοη, (ΠΥ οοὐἱά ποῖ, 
1Ἰηἀροά, αέ ἐλαέ ἐϊπιο, ἴμ!ν σοΙιργ ἢ αηά, νὰ ψὨϊςὶ 
ἴΠογ ψουά αὐενγιυαγ5 υπαογβίδηα, ἀπὰ ὈῪῚ ψἢϊςῇ, 
δνθῆ πον, ἴθ ψουϊὰ Ὀ6 οσοηβοϊεαά δηὰ ἰογιῆθα 
δρϑϊηϑί (Π6 ᾿πηροπάϊηρ; ἰαπιραϑί οὗἉ ἐγ[4] δῃὰ δ] οςοΠ.. 
1. Ηδ βροῖῶ οἵ ἢ! ἀεαῤἠ, ἀῃὰ σαγα {Π6πὶ ἴο ππᾶοτ- 
βίδηα ἰῃδὶ 1 νγὰ8 ἴδλβί δρργοδοϊηρ, δπά τὲ, μον"- 
ΘνΟΓ ἱρῃοιηϊηίοιβ ἰ πιϊρῆϊ δθθηι, ᾽1ὲ νου ἀ πονορ- 
{Π6 1688 Θπ ΠΟ ΉΕΥ αἰ Βρ| αν ἢ18 ΟΝ σἸοΟΥΥ δηά ἐμαὶ οὗ 
[19 Εδίμοῦ. 5 (ΤΙ πὴ.) [ἢ ἐδαξάσθη να μάνα νῇδὲ 
18 σ8 16 {π6 ρ»γορἠοέϊο ργϑέορέϑ, ψ ὈΪΟἢ 18 το Ὀ6 6Χ- 
ΡΙαϊποὰ οὗ ψῇῃδὶ 18 “πΐυτα δηὰ ᾿5ΠΟΥΟΎ (ο Πᾶρρθῃ. 
δοῃοοίίροη, ἴοο, οὔβογνοϑ (δι (6 ργρίθγιθ 18 ἤθγα 
0.864 ἴο ΟΧΡΓΘ88 οογξαϊπίψ ; ἃ ϑοῖῖ οὗ Θχργδβϑίοη (935 
ἢ6) νογὺῪ ἰγϑθααθηῖ ψ ἢ. [Π6 ῬΡγορβοῖβ. ὅ66 (ἢ ποῖβ 
οὔ Φοϊπ 11, 28. ὅο ἐβλήθη, ἴῃ 15, 6, δΔηά νεκίκηκα ἴῃ 
16, 88. 
ΟὙΤὨΒ ρίοῦν οὗ οὖν Τοτγα (84γ8 Τιςπ8η}) δά Ὀθϑη 
ἀϊϑραγοά Ὀγ 18 τ ἢοἷθ ἐδ, Ὀοίἢ Ὀγ ψογάβ δηά ἀδθάϑ. 
ΤΙ ρίοτγ, ἴοο, οὗἩ ἴπ6 ΕΠ νᾶ8 ργοπιγοίθα, 45 ἢδ 
Ὠϊ 561} 8814 (866 17, 4Φ) Βυΐ δοές ψἵεσα δβϑρϑοίδι!Υ 
Βιοτιῆδα ὃν (6 ἀεφαΐλ οἵ (ἸἨγβί. 

 Ἕ Τπνγ88 ἔογ ἴῃς λόοπουξ ο΄ Οοὰ (μαϊ ΟὨγῖδί δῃουϊά ϑιιβεγ τῃς ἰρηο- 
πηηΐοιι9 ἀθαῖῃ οὗἩἨ (δ ογοϑϑ (5ε6. Ηθῦ. 14, ὦ. οἰ». 41, 19. 1 Ῥεῖ. 4, 
16. 1 Οὐογ. 6, 20.), δῃὰ ἐξ νγεϑ ἔος ἴΠ6 ἠοποιν οὶ Ολγίϑέ τῆλ ΒΘ 
δου α τίϑα δραίη ἔγοια ἴΠ6 ἀδαά, βῃουϊά δφοεπὰ ἴο Ηδρδνθῃ, δπὴ εἱϊ 
δῖ ἴ6 τρας ἤδη οἵ ἀοά ; δ0 ἴϊιαῖ ἴ[ῃ8ξ νϑγῪ Ὀοάγ ου ψῃίοἢ ρυεἰθὰ- 
ἕαθΐ δὰ Ὀδοη ἰηδίςιεα, τηρ ἢ Ὀ6 Γαϊβεα ἴο ρίοιγ. (Ῥ εἴ8.) 
Σ 4 γΥ86 βΡΊΘΥΥ ΟΥ̓ οὐ Γ μογὰ Ὠἰπη561 ννᾶϑ8 1ΠΠ δῖ Γαϊδά, ἰηδδιηυςῇ 49 ὈΥ͂ 
Ηἷδ ἀφαῖίι δ6. εὐ ηθβα. ἢ8 Θχοθεάϊωρ σγθδὶ δὰ ἃ] υγοδῖ. ἱμογοά λὶς οῖο ; 
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- 38. τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι. ΤΠΘ6 δοιππηδη- 
ἰδίογβ ποίϊςθ {π6 ι.86 οἵ {Π18 ἴοσπὶ οὗ αῇβδοιῖοη, τεκρίον, 
ψ ὨΙσἢ (48 [διὴρ6 οὔϑοσνθβ) ψ88, 1ῃ δησίθηΐ {{π|68, 
θπηρίογθὶ Ὀγ πιδϑίεσβ τοναγάβ [Π6ῚῚ ἀδροηάσηίϑ 
(δηςα {πο Ὺ ψογο γαραγάθά 48 ραγθηᾷ8), 86 δβρθοί δ! 
ΒΥ βρ᾽τιυ8] ἸὨΒίΓυΟΙΟΥΒ ἐονναΓα 5 {ἢ ῖς ΡῈ0118. ὅ6ε ἃ 
Κιηρϑ 9, 12. 1 (ον. 4, ὅ. 9,1. Οδ]. 4, 16.535 ΑΚ ἴο 
{Π6 δεπέϊπιοπέ ΘΧργοϑβοα ἴῃ (18 νόΓθ6, 81Π|1}ΔΓ ΟἸΘ8 
δα θαθη Ὀοίογα υδϑὰ ὈΥ οὖν 1,οτ ἴῃ ἢϊ8 ἀ!βοουξβθ8. 
νν τῇ τ[Π6 9068, (45 1η 7, 37 δπὰ 8, 21), Ὀυΐ ἴῃ 8 ἀἰϊξα 
ἴδγθηΐ 86ηὴ86... 
. Ηργα ψΜ τϑιιϑὲ 800} νῦν (ΝΜ ὨΙΟἢ 18 Οχργθϑβθα ἱπ 
νογ. 86): 4. ἃ. “Ννοιυ, ᾿Ἰπάδβά, γα Ἴσδηηοί ἀϊθ ψτῇ 
16, Δηά ρο ἴο (Π6 ΕδίΠ τ." Ουγ Ἰοτγα βρεαῖκ8 πὸ ὁη6 
αὐυουϊ ἴο ἀϊδ, ργεραγίηρ ἰογ ἢ18 ἀθραγίιγθ, δηὰ δ]ά- 

8 τογεονεοῦ ἀϊθρ]αγεά ἢἷθ6 δ ίυΐα Ῥόοννεῦ οὗ δορυπρ; [Ὁ 4]} πηϑῃ, 
Γετοϊβεϊοη οὗ βίηβ, δηἋ εἰθγῃδὶ 116. ΑἸηοηρ νιεπ {1:18 “,ἼΟΓΥ να ἰἰ- 
Ἰυδίγαιθαὰ ννῆεπ {πε δοκηοιν)ςεαρεα {Π|8 ον δηὰ ρόνεῦ, δῃὰ ὙγΈγὸ 
δε: δ 016 {παι “ 'ῃ Πΐτωι ννΆ8 ἢ} π,᾿ διὰ {παῖ [Π18 ἢ} ννβ8 ἴΠ6 οδῖιϑ6 οὗ 
{δ οἷγ δρί γἰ 4] γεϑιγγοσίίοη, δηὰ ῆεη, ἴῃ δῃοσγῖ, ἴΏογ ρἰδοεὰ ἰῃ ἷηι. 
4}1} {πεῖν ἤυρα8 οἵ δαϊναιΐοῃ. Αμραΐη, (ἢ φίογψ οὗ ἰλ6 Βαϊδον τὰ ἰἰϊας- 
ὑπῖοα, ἰηπδιγιο ἢ 88 ὈΥ τὸ ἀδαιῃ οὗ οὐἱν μογὰ τνᾶβ τηδάς οοπϑρίουοια 
ἔνε ννϊϑάοπ, ᾿υδῖϊοα, Ὠο] 685, δηὰ φαρεοίϑ!ν ἴῃς ργᾶοα δηὰ Ἰονίηρ- 
Κιηάπεϑδ οὔ {ἢ Εδί μοῦ, ἰπ γεδιογίηρ δηὰ οοηξεγείηρ, δδϊναϊίου Ὀγ ἰδ 
ϑοη, πὰ νβδη {δ |8 ννυϊϑάοῃν, ΠΟΙ Π 688, δὴ Ὀδηΐϊρην αὐ [6 ΕδίΠοΓ 
8 δοκηον)εάροά, {(ἤθὴ 18 [εἶδ σίογυ Π) ποι γαῖθα δτηοηρ θη. Οἱ {Πα. 
οἴπον βδηὰ, ἴοο, "6 ΕΔΌΝΟΥ πγδηϊ εϑ[εἐ (ἢς φσίογῳ ὁ (ἠδ δοη, ποῖ ΟὨΙ͂Υ. 
ὃγ 86 τηΐγαοῖεβ ὀχ δι κε αἱ ἰεἷϑ ἀθαῖῃ, Ὀαῖϊ τηογεοονοιῦ Ὀγ τοοϑ}!! 
Βίπι ἔγοτλ ἀδαίῃ ἴθ 16, δῃὰ σαϑίδίηρ ἢἰπὶ ἴο 8ἰῖϊ δὶ ἷβ τρις Πδηά, 
τηδκίηρ πὰ ραγίδκογ οὔ Ηἰβ τηδ)εδῖγ, δηὰ ςοῃβιϊταιρ Ὠΐ πὶ Ὠερὰ 
ΟΥ̓ΟΡ αἷϊ τπίηρθ, [τὰ οὗ {Π᾿π απίνογθθ, δηὰ δϑρές! δ} 7 οὗἉ ἴῃ δυχηλῃ, 
ἕωῶοθ. ὙγΠδῺ τἷ8 φίονν οὐὙὈ (ἠγὶδὲ 'δ' τοδάβ Κποόονὴ διποῦρ πε, δηά 
ὙΠ δ ἢς 8 δοϊωονν εήρεά ἴο ὑα ἰπδῖ μεγβοῦδρε, οὐ σπου [ἢ ΕΔΊΠεΣ 
[85 ςοηζεγγεα πηδ᾽οδίγ 80 Ἔχδιίεα, τ θη ἰ8. 11 ἐμδίγαίεά. (Τἰϊα8.) 

ς ἘΞ ΝΟΣ ννδ9 ἔἢ9 υπκηον ἴο [ἰἸ6 ἀδηκ}}6 τννγίέρῦβ ; 88 ΔΡρεδῖβ ἔγοι 
{6 ἔγεαυδηϊ υδς οὗ [πε τγογή παῖς, 76 γεαδοὸν ἴον (ἢ}}9 15 ϑιισρεπίεα. 
Ὄγ ΡΙμῖο : βίηςβ (ϑαγ}8 Π6) κύουσι πάντες ἄνθρωποι, καὶ κατὰ σῶμα, 
καὶ κατὰ τὴν ψνχὴν. Απαὰ 5{|} θοίίον Ὁ Μαϊηιοη!ά. Ταὶπι. Το. 
ς, δ. “Τδε (πέλεν, ᾿πάθδ, πηᾶκεϑ ἃ τηδῃ ραγία ΚΟΥ ΟὗἩἨ (Πὲὶ8 ἰδ ρογαὶ 
ἴδ; Ὀυΐ [ΠἸ6 ργεοεδρέουγ, ννῆο ἴδδςθ8 Ὠΐτ νυ ϑάοηι, ἰῃΓοάοε8 πη ἴο᾽ 
τῆ ἔαΐυνο ἴδ. ὅδ: Β65}} ου 8. 31, 12. ([μδτὺμε.) : 

Τεκνία ΤΩΔΥ Ὀ6 ἐχργοδϑοὶ ἰὼ Ωρ 8} “ σιν ἀδαν ολιάγεπ. ΤΟ 
Ῥγοποπ βθϑιηβ ᾿ΠΘΟΘΘΘΔΙΎ ἰῃ ΟὖΣ ᾿δηρίαρα, το δὐμ)ῖ8 Ὀυϊ ἔουν ὁ]-. 
ἠϊπυνεθ, δηαὰ ο.}}} ἔθννοὺν αἰπιημέξνες οΓ' αἰεοίϊοπ (85 Βογε), {πῶ 
νίαοα οἵ ᾿ῃ σῇ ΠΏΔῪ ὑόδι ΡῈ δυρρίεα ὈΥ ἃ εἰγτουπῃ]οοιμίοο οὗ τῃα. 
ΒΙΟΠΟΙ μυδδεδδίνο, δηἀ 6σΠ)6 δήεςίίνε εχ ργεϑϑῖνα οὗ δβδοιίοη,, 



ὅρφ4 51. Ζ0ΗΝ, ΟΗΔΑΡ, ΧΙ. 
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ἀϊηρ δάϊθιι ἰο ἢ8 ἔγίθηα: α. ἃ. “Ε 88}4}} 8ῃόγεϊ Υ 
Ιρᾶνθ γοιι, 8πα βο ἴο τὴῦ Βαίπον (16, 16): {πιῖποῦ γα 
σϑηποῖ ποῖῦ ἔοϊ ον πιθ, θυ γα 8Π.4}} [Ὁ] ονν τς Πογα-- 
δῆοσ. (ΤΠ8 ργοπη θα ψγ ἤηά ἴῃ 14, 8.) [{ 18 εχ- 
ΠῚ ἴος γοὺ (απά, ἱπάσεθα, 16 ψνεϊλγε οἵ πιν 
ἰηράοπι τοαυ!γ65) (δὲ γα βῃοι" αὶ Γαδ] 80πὴ6 ἴ1π16 

Ιοηροῦ οὔ οαγτίῃ. Υα ψ}}} ἰδιῃθηΐ πὰν ἀδραγίαγα (866 
16, 8. Φ0, 22 ἃς. 88. δά Μαικ 16, 10), δι γα πϑὲ 
δὰ [Ἢ ψιῖῃ ἰοτ μὰς; Κορορίηρ ΠΥ τοιηθιμργδησ 6 
ΒίΓΟΙΘΙΥ ᾿πηργοβϑθοα Οἢ ὙΟῚΓ ΤῊ Π68 ; Δηἀ Θδρθοῖ ΠΥ 
ϑῃονιης ουοαΐθησα ἴ0 τὴν ρῥγαοορίβ.᾽ Οὗ τπδ56 ἴῃς 
ργἱποῖὶραΐ ογα νν88 {Π8ΐ ΘΧργθββθα ἰὴ {πΠ6 ψοσγάϑ5 ἐντολήν 
καινὴν δίδωμι ὑμῖν ---- ἀλλήλους. 

84. ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν -- ἀλλήλους. 

ΑἸπηοδί 41} σου πιθη δίοσβ ἀγα οὐ ορί πίοη ἰδαῖ ΟἿῪ [τὶ 1185 ἤοΓα 
οηὐοϊπὲὰ οἡ ἴδε ἰδεῖ μ᾽ε8. 8 υηΐϊνογβαὶ μγεσομρῖ οὗ πγυῖι18} ἰονα. λυ 
ϑἷηοα παῖ ἢα( αἰγεδαγ Ὀδεη Ἰαϊὰ ἀοννῃ ὑγ Μίοδεβ, ἱπουϊοαϊοὰ ὃν (ἢς 
Ῥγορδεῖθ, ἀηὰ ἤμην, ἃ διιηάγει {1π|68 γερεαῖθα ὈΥ οὖν ἰ,ογὰ ἴο 
ἴΠπο86 νεΎῪ αἰδοῖρ]ε8, ον οουά ἴι Ὀς οαἸεὰ πε 5 [ἡ σεγηονίηρ (ἢ ϊ5 
αἰ ΠΟῪ οουηηλοηίδίογβ ἤδνα Ὀδοη τ οἢ ἀἰν δα πῃ ορἱποπ. Τῆι 
δοῖηδ ἤδνο ἱπουρῆὶ τἰαῖ Ὁγ καινὴν 8 ηπιοδηὶ ἄλλην, ἀποίλεν, [ἢ 
ξείδγεηςε ἴο [ἢ ῥὑγεςερί δἷ νεγ. 14. 8β6εη. δηὰ (ἢδι {Πδγὸ 18 ἤδγε ἱπήϊ- 
οἴει ἀποίλεν ὑγεοορὶ ἀἰδγεηὶ ἔγοῃ ἴΠδἰ : 4. ἃ. ““ “ποίδεν ῥτοςορῖ, 
ψίο ἢ 1 τηοϑρηῖ ἴο ἀεἸῖνοῦ (0 γοι!, 5 (8. ΟΥΠΟΙΕ ἴδκα καινὴν ἰῃ 
6 ϑεπδ οὗ γέ, ετεείἰεπὶ : ἃ οἱρηϊβοαιίοη τ ῃϊοἢ {ΠΟῪ (ὨΐηΚ ἴδ 
ξουηὰ ἴῃ Μεαίί. 16, 99. Αροο. 9, 9. Κα (Π6 Ηεῦ. ΨῈΠ ἰη 5. 38, 8. 
96, 8. Ψυὰ. 5, 8. Τπυ5 ἐντολὴν καινὴν, ὙΟΟΪ ἀδηοία α ἶγεί, ρτὶ- 
“πᾶν, ρυὶποὶραὶ γῬγεεσρέ, ἴο Ὀ6 οὐδεγνθὶ Ὀενοηὰ αἷἱ οἴμοι ; ἩΠαῖ 
ΟἸγοῖ, ἱπ δ, 14. οα}}8 Ὠΐ8 " οἱβ ἰαω, δηὰ ὅ8ι. Ῥβὺὶ ((δῖ. 6, 4.) ἐλε 
ἰαω οΓ Οἠτὶεί, αδὰ 81. 98η65 (Ερ. 9, 8) “ ἢ τοψαί ἰαιο,᾽ '. 6. {6 
Βηοϑὲ Ὄχοοϊεηῖ δηὰ ἱπηρμοτίδηϊ ργοςερῖ, δυο 85 8 ἰοσιοὰ ὮΥ οὐ 
Ἰμοτὰ, ἰῃ Μαῖι. 282, 87 δηὰ 838. ἐντολὴν πρώτην καὶ μεγάλην. 
ΑποΟῖΠΕΡ ἱπίεγργείδι οπ Ὧ886 ὈδΘη γοοθηἶν ργοροδοὰ Ὀγ Κηδρρα. ἴπ 
᾿η8 Ορυβο. Ὗαγ. 869. βϑὴη. ““Ουγ ἴωγὰ (βᾶγβ 6) 85 δη)οϊπεά 
βουΐςυι] δη δου Δ. ον, δὰ ἰδ [Ὁ ρου Δ. Γοβοθδ. ΕῸΓῚ]. ἢδ 
βαϊὰ ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, ποῖ, 88 'ῃ ἴΠ6 Μοκαὶς ρῥγεοοθρί, ἀγαπήσεις 
τὸν πλησίον σὸν ὡς σεαυτόν, Ὀδΐννεοη τῇ! οἢ {Π6Γὰ 8 ἃ στοαὶ ἀἰδεῖ- 
δῇςθ. Βγίῃε Μοβδαῖς ργεοερῖ, 15 δη)οϊηδαὰ τηιϊυδ] ᾿ἰονα ἐονγαγϑ 
ἐὐετυ πιαπ, Οἵ ΔΏΥ Ὠαιΐο δηα σΟΙΏΓΓΥ : ὃυι Ὀγ {Πἰ8, (ἢ6 τηνι] ἴον 
οὔ Αροϑί1]98, δηκὶ πηοόγϑονοῦ, οὐ ΟΠ" γί βιαπθ οὔθ ἴονγαγὰ8 βηοι "ῸῚ ; 
νν οἢ 8 ΟΥ̓ {ἰΠ6 Αροβῖ!68 σδ]]εὰ φιλαδελφία, ἀῃηὰ ἰ6 ἀϊοιϊηρου δ δὰ 
ἥτοτὴ ἡ ἀγάπη. Αῃὰ ἐὐεὴ ἃ ἴονε ουγ Πδάδοπιοῦ γεαυΐγεα, 85 Δρργορτγὶ- 
δῖα ἴο ΟΠ γίϑιἰδηβ. Ουγ [ογὰ το δά 8 καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. Ηδ 
Ἐπετχαΐοσα τηδδηΐῖ ὈΥ {Π8, ἃ ρεου 8 Ἰονο, ἱ. 6. σοηξοτιηθεὶ ἴο Ἦΐδ 
αχοτρίθ, απ ἰπετείογα. πηοϑὲ ἐχοα]]θηὶ απὰ εβϊοβοίοιβ. ΕἸΏΔΙΊΥ, 
δόοδιι διἰἀβ, ἐν τούτῳ. γνώσονται πώντες, ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν 

λ 



8Τ. 90Η͂Ν2) ΟΗᾺΑΡ. ΧΙ δρδ. 

ἀγάπην ἔχητε ἐν ἄλληλοις. Ηδ {πογείοσε τεοουιηθηάδ τησἴαδὶ Ἰονα 
85 ἴῃ6 ργϊηοῖμαὶ δηὰ ἀρργοργίδία οπαγδοίοσ δίς οὐ δἰ ἀΐβο ρ]ε9. Βαὲΐ 

ἅλα ἀυ(γ ἴῃ νι οἢ {Πό γα 5 (8 σΠαγαοίογ ϑεῖς οὗ ΔῺΥ δοοίεῖγ, 15 ἤγοϊ' 
δΔηἀ ρμγίποῖραὶ : πογεΐοσε, ἴθ ργϑοερῖ γε ϊδίεϑ ἴο (πἰδ ἀυῖγ. ὅυ σὴ α' 
βογί οὗ ρυϑοθρί οὺὖῦ 1ψμοτὰ λαὼ ἠοΐ ᾿ν]εσίο ρίνϑη ἴο [8 αἰδοῖ ρ[ε5, αὐὰ 
ἐλετοίυγο Ἦδ σα] ]θα ἱξ πειυ. 

Βαϊ ἰὰ ἴα8 Ὀδδῃ τηδάδ ἃ τηδῖίον οὐ δῃαυῖΥ, ν᾽ Βοῖμοῦ [ἢ 18 ργεσερί' 
οὗ οὖν [μογὰ δὲ επὶυετεαί, ΟΥὨ Ῥαγίϊομίατ, ἱ. ε. ΜΘ ΠΘΓ ἰΐ σεῦ πιδδηῖ. 
ΤῸΓ 8}} ΟὨ τ δι δ 5 ἴῃ σΘΏΘΓΑ), οὗ ϑρεοία! γ, δη ἃ ΟὨῪ ἰο 6 Ὠ βοὶρὶδβ, 
88 Ὀείηρ; ξαΐυτε Αροβῖ[69. Δπὰ ἰὼ (18 ἐαδέ 8666, ἰἴ ϑῃουά (Ἰϊ βδϑι}8} 
6 πππάἀογβίοοα δηὰ δχρίδϊηε, ΕῸΡ ἴὰ 88 ρίδοθβ διηοῶρ {6 αΪ8- 
σΟῦΓΒ65 μεϊὰ νυν ἢὶβ οοπβαςπείαί Π ἰδεὶρίεε, ηὰ 18 ζουηά ἀιηοηρ, 

,ΟΙΒΟΣ συ ]ε8 δηὰ ργομ ΐϑεβ νυνὶ μεγίδίμθά ΟὨἹΥ ἴο ἴπ6 “Ῥροεέϊεε, 
ποῖ (ἰο ἴδε τεϑῖ οὔ (6 τηδη οὗ [δὲ 466, λυ ἢ 1688 ἴο αἰ τεπ νυ ἱϊῃουζ: 
ἐχοαρίίοη. [1ϊ τν88 ἴο ἴΠπῸ “Μροείος οοὐῦ [οτὰ δαάγοββοὰ Ὠἰηβεὶῇ ἢ 
ἐλεδε ἀϊδοουγβοθ. Τὸ ἐλδδηη ἣε δηῃοιποοὰ ἢΐ5 ἀεραγίιγα; (ἤδη ἢδ 
Ἰηδίγιςίθ, ἐχῃογίβ, δηκὶ σοι ϑοῖ68 ; ἴο ἴπαπιὶ ἢ6 ῬτΟΠἶβο8 ἴπἢ6 ΗΟΙΥ 
ϑρίγιῖ, δος. Νοῦύῦν, ᾿ξ 4}} ι᾿πεδό τ ρ8 ὑγεσε Δρργομτίαϊα δῃὰ ρϑου]αῦ 
ἴο {πὸ “Ἵ“μοεέϊεε, ταιιδῖ ηοῖ (6 τωΐδ ἴθ γα ουπϊαϊπαιὶ Ὀ6 8180 ΡεοΌ ΑΓ ἴο 
1Π 6), Δηα ρατέϊομίαν ᾽ Ἡδηρσο, ννα τῇδυ δὲν ἰηἴοσ τδδΐ 1 ἰ5 ΟὨ]Υ ἴο 
6 υηἀετεοϊοοα δΔηὰ ἐχμ͵αϊηεα οὔ ἢ ““ροείίε6. Νον ἴΠδ νετῪ Μοβαὶς 
ἴανν ἰϊ561 (566 1.δν. 19, 18.) βδθϑῆ}β ἴὸ ἴδνε Ὀδεη ραγέϊομίαγ, ποῖ επὶ- 
φεγεαὶ; επ)οϊηίηρ οἡ ἴδ 1ϑγδ} 68, τη αἰυδὶ ἰονθ ἰο {Πεῖγ οομπέγῳ πιεη, 
Ὠοῖ ἴο οὐδέγ παΐξϊοηδ, ΟΥ αἰ πεπ. 30 αν, ἰπεγεΐοσε, δηὰ ρὲγ δε, ἴα 
ἰανν οὗ ἰονε, ἢοΐ ΟὨ]Υ 8ἃ8 σοηδίϑιϊῃρ ἰῃ ζϑηεγαὶ ἰόν ἰονναγάβ αἰἱέ πιεπ,. 
Ὀυϊῖ μασι ᾶγ ἰονα ἰονναγάδ ἴπ 086 οὗἨ {6 ϑϑηθ σου δηὰ γεϊρίοη, 
οοὐϊά ὈΥ 0 τηϑϑῃ8 ὃς βαἰὰ ἴο Ὀ6 υὑπκηοννῃ, οὐ πον ἴο Οδεΐϑι 8. 
Ὠίδοῖρίεβ. Χεῖ πειο ἐὲ τοαε, δΔῃὰ τηἰρῃς 6 βα]ά ἴο Ὀ6, Ὀρμ ἴο {ΠπῸ 
Αμοϑβί]εβ δῃὰ οἴδεῖβ, πρὸς τι, ἱπ ἃ οεγίαϊα πιαμπεῦ, Τὸ ἴδ6 
ἐδ μεὶρίος ἰμάθεα 1ἴ ννϑβ πεῖυ, τυμεῖθοσ νγὰ σοηδί ον ἰἢοὶν δϑηκ ηδηϊϑ 
ἃ οΟμϊηίοῃβ, Οὐ {πεῖς οἶδοθ. Εν δαὶ {ΠΕ ἰδ ηοὶ εὐουρ 
Οὐδβεγνθὰ, ὩΔΥ δα ἠοῖ ἀνθ σΥἱρὮι)γ σοιργεπεηάθα, (ἢ6 ρῥγοοερὲ 
Τεβρϑοίἑηρ τηρυῖιδὶ] ἰονθ, ἰδ τηᾳιοϑίϊοηβϑῦϊθ. “ΓΏυθ, θη [ΠΟΥ τ ΓΘ 
ἀϊδρυϊίηρ; ἴοΓ ἴΠ6 δυ ρου ογ γ, το ἴμ6Υ δ ονθα πάτο οοοηίειωρῖ οὗ 
Οἰ ΕΓΒ, ΟΥ ργεΐδγθησθ ἴο ᾿ποιηβεῖνεβ, ἤδη ΠΥ ρ]δοαα [6 ργϊηοὶραὶ 
ΠΟΏΟΌΓΒ ἃΠα δἀνδηϊαροϑ οὗἉ (Ἰ γβι᾽8 Κἰίηράουι ἴῃ δχίθγηδὶ οὐδ)εοίβ οὗ 
ἀεϑῖγθ, (5666 νοῦ, 1, δηά 17.) ἰΐ 15 ρίαϊῃ ἐμαὶ ἴμεν ἀὰ ποὶ ἔξεϊ] δίποθσο 
Ἰονε ἴῸγ δδοὴ οἴβοσ, μὸν [ιδὲ ἃ γίρὶ. μοιϊΐοη οὔ ἴδε για αἀΐρηϊν οὗ 
Ομ γἰβϑιίβη οἰ Ζοηδῆΐϊρ. Νονν, οὺῦγ ἱμογὰ οογγεοιθὰ δηὰ γεργοβοηάρα 
Δ δηνΐίοι!8, ργουά, διτομβδηῖ, δηὰ ννου]αϊγ-τϊ δα δρὶτὶῖ, δηά οἡ ἴπ6 

, οἴδογ Ὠδηά, γεοοῃητηθπάδα ἢυγ ιν, Ὀεμανοίθηος, πλυῖυδ)] ἰονα, δηὰ 
Ρἰ] Δη ΠΣΤΟΡὮΥ, δηά βοννεὰ {πδῖ ἐλὶδ νν88 1116 ργϊμοῖραὶ ογηδιηδηὶ οὗ 
ἢϊ8 Ὠ᾿βοῖρ)ε8, {πα [8 ννδ8 ἴῃ δἷρῃ ὈΥ νος 6 βῃου ἃ σεοορηϊθα 
1Πετ ἃ5 ἢ ΐ5 αἰδοῖ μ]ε8β, αβὰ ὈγῚ νυν ϊοῖ ΟἸΒΕΙΒ 4180 υὶρῃϊ γεοορχηίθα 
Ποῖ 85 διιοῖ,, δαῃὰ ποῖ Ὀ᾿ ἴῃ6 δχίθσηδὶ αἰμζηῖν {πα τηϊσῆϊ Ὀδδν ἴῃ 
ΟὨγίϑι 8 Κιηράοαι (νυ οἷ Οὐ μογ ννὰβ ρἰεδϑϑὰ ἴο τεοοιηπιθηά, 
ΡαυΓ] ὈΥ 8 δυπιδοἰ σαὶ αοἰλοη, ταραηϊ ἴον {πεῖν ἐπσέγμοίίοη, Ὠοὶ ἐϊέξεγαΐ. 
ἑηιϊἑαίῖοπ, δη ὦ ραγτγ ἴοο, ὈΥ [6 ΘχρΓεβθ ργεοερῖ, ““ [ον ΟΠ ϑῃοῖδοῦ 
αΔ ἴ αν Ἰονϑὰ γοιι, (αἴ γε τὺ ὈΥ (ἰΐ8 τοΚκεη Ὀς τεοορη θεά 88 τὴν 
Ὀιβοῖρ 65"). Τμὶθ τΒογοίοσε σα απἰιοφγὰ οὗ, ἀπὰ πε ; δηὰ 80 σχυδῖ 

6 ὑγεοορῖ ψ Ὡς ἢ δη)οϊηςα [ΐ, ᾿παϑιρι ἢ 88 ἰἱ νγὰ8 σΟὨ(ΓΘΙΎ ἴο Δ]. 
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ἐρεῖς ορίεοίοηδ δὰ ἔδεϊπβε. Αραίΐη, (δε οβοα δηὰ ἀπ οὗ Αροειΐθ- 
δῃῖρ, εβρϑοίΐδ γ ἌἽοῃαὶ ἱμ Ἰογ οοτπαιαηίοαῖπηρ ἴμ6 ἴγα ἢ οὗ 
ἐΕΡΕΉΡΕΙΤ: 886 οὐ-ορεγαίίηρ ἰη ἴΠῸ διΓΓΠΟΥΔΏΟα δηὰ ε5180 9 γεηῖ 
οἵ Ομ τῖβι δ κίῃραοα,.. Αηέ το ἐλαί ἀυΐν ἰδ [ἢἷ5 ργδοθρί [0 θῈ ἐβρϑοῖδῃνῦ 
γείογτε, δὰ ἤοτν ἴἤσποθ υπάεγοιοοά δηα οχρίαἰηοα. Ἐοὸς τῇδ 
οὖν [ογὰ τεοοπιηεηδεά ἴο ἢὶ8 ἀἰδθοῖμ]ε8, 89 διίυγα τϊηἰϑίογβ οὐ [86 
Βοεμεῖ, μὰ δἰενγαγὰβ οὗ 8 Κἱπρήοπι, τηυΐϊυδὶ Ἰονο, νυῆδὶ αἰαὶ Πα, τνῆδῖ 
εομία ᾿ς τννϑῃ ὃ Νοιίπίηρ αι τΠϊ6, παῖ ΤΠΘΥ Ποιὰ 5ΠΕΥ αξ δίποογα 
αιμὶ υπέείςπεὰ δὴ δἰεἼοιϊίοη ἴο δασῖ οἴ εσ, 89 ἐδ ονν Ἰδθοῦγογ ἴῃ τὴ6 

Ι, δηὰ ὃγ πο πβεδπϑ δι εν {186 ΠΟΙΥ δοοσϊεῖγ ἴο Ὀ6 ἴογ δϑοῦηάδν 
ὈΥ ιαίγεὰ, ναγίϑησθ, νυ, δί γί ἔα, δις. Ὀυϊ γαῖ ποῦ ργέϑεγυς ἰὰ ὈῪ σὰ- 
ἴ8] υπδοϊγ, δὰ ἰἢυ8, υηϊϊοὰ ἴῃ τῆ6 οπάθ οὗ μυγε αθεοίίΐοη, 
Ῥγεδοὴ ἰῃς ροπρεὶ οὗ 7680, διὰ ρμγορραῖο ὨΪ5 Κἰηράοπ!. Τ΄λις ΓαΥ 
τἰετείογε ἢ ργεεορῖ ἰῃ φιοθίίοη ὡαΦ πέιο, ᾿παϑγηιοῇ 85 ἴΠοΥ δὰ 
τπουρθι οἠγ οὗ δὴ ϑασίῃ]γ Κίη » δηἀ ποί(δηρ; οὗ [τι ποτίηρ’. [Π6 
δρίγϊϊυδὶ μας οὗ δεϑὺβ ὈΥ͂ υηἰϊοὰ ρόννεῦθ δηὰ υἡϊηίεγγυρίεα ὨΔΥΓΠΟΏΥ͂. 
ΎΠῈ ῥγεσερῖὶ ἰῃογείοσο δρρεγίδίηθα ἴο ἴδ “ἤροφίίες οπῖγ, τγδοπι 
δεδιδ, Ὀγ ε)9 ἀχργεβδ ΓΌΪΘ, πηοδηΐῤ ἴο ἰοβοῇ 8 Ἰδββοῦ ἢ δὰ χυοῖ 
ἱμου!οαῖεά ὈΥ. Α σΥπθοϊςαὶ δοιίΐοη. Απὰ ἴον ἴπῸ γεαϑοῃβ δὔονε 
δίδιεῶ, 6 μος νν6}} 6 4}} ἱϊ πεισ. Αμραΐη, (8. ργεσερὶ ννγὰ8 πον ἱπ 
Σεχατὰ ἴο [Π8 ξΈΒΕΓᾺΙ ουδίοιλ οὗ ἰ086 {π6Β. 18ῖ, Ἰηαδηυοῖ 85 
ἤσδευθ μδαὰ μυτγιβοὰ ἰξ ἔγοῃν ἴῃ μογνεζιοα ἱοιεγργείαϊ' οπ5 οὐ (ἢς 
δονϊοι Ποοίογθ, ννδὸο (ἰϊ Ἄρρεδγθ) ἰδυρῇϊ πγϑη ἴο ἰονε τπεὶγ ἔθη 5, 
δαιό ᾿ιδίο ὑΒοὶγ δῃδιΐεσ. φεϊγ, ᾿παϑιηθοῦ 45 πα {{Ππιδῖγαϊοα δηὰ ἱπουϊ- 
οδιδὰ ἰϊ πῃ 8 αν ΤὨΔΠΏΕΙ, Πδιρο γ, Ὀγ ᾿κὶ8 θιοη ὑτί ἠὲ ἐταπιρίε, νυ] ἢ 
18 Ἔϑρδοίδι Υ ἴο ὃ6 ἐῃηδὶδιθὰ οὐ, ἢ π6 μϑϑϑασα Ὁ δρρίϊοὰ ἴο σαπεγαὶ 
υϑο. ϑάϊγ, ᾿παβδιηθοῖ 85. 119 πεοδεσίέῳ (οὐ τνῆϊεδ τπογα δὰ Ὀδεη 
ταμοῖ ἀἰνογαίγ ΟΥὨἨ ορ!ηἶοῃ,} ἴδ δὰ ἀεπιοηδιγαίθα ὮῪ ἃ ἤδνν δρυ- 
τηϑηῖ, Ὡδίλοὶν, ἐπαὶ ΒΕ δἰοπθ νγ8 ἃ βοηυῆπα ἐϊθεῖὶμ]ς οὗ Ομγιβῖ, τὸ 
ὑγΐοτω (ἢ 5 ὐυΐια] ἴον δῃου αὰ Ὀ6 ουπά, δηὰ Ὀγ [8εῖ ἴονὸ ννὰβ8 ἴὸο Ὀ6 

ἰοεὰ δὰ ἀἰεδι ̓ ριβῃο 35 ἃ ἴγιθ οἰ ΓΖ οὐ ΟἿ γι 5 Κὶ ρήστη, 
ποῖ ὈΥ [1165 ἀπὰ δοπυῖῖν (86 ἴῃε Ὠίϑεὶρ᾽ε8. ἔδης) 64), ταῖς 1655 (α8Β 
τε εν οὶ Ὠλοείοτθ τυ ρἢϊ,} Ὀγ παιῖνν, οὗ ὈΥ εἰγουμοί δίοη, 58 τῖ- 
ἤπε8, δῃὰ 86 οἴδεν ϑυδειυδηςεβοῦινε ταδὶ αν. ΦΊΏΪΥ ἀπὰ ΔΘ], 
[πδρι ον 66 ὉΥ ἱποιοδείηρ πηυΐυαὶ] ἴονα, ἢῈ πδά Ὀγοιρῆῖ τὸ ᾿ρ οὶ ἃ 
τδῦν δηὰ πηοδῖ νῖθα σουηβεὶ, παθεῖν, [παῖ οὗ ηἰέϊηρ 7}εντγϑ δπὰ σεη- 
{{|εϑ, Ὧαγ, ονεη {πε τνῆοΐϊο πυπθη Γδ806, ἰὩἴ0 ΟΠ6 ϑυςίογ δηά (ΠΥ 
οἔτἤοθα ἣο εἰνοα ἃ δομπον ρα Ὀἢνίξε δ [Βοῖγ᾿ ᾿ ονὰ, δου ἃ νῸΓ- 
βίρ. Οοὰ .6 τΞΜεὶν Βαῖνεν, δηὰ ἰονα δϑδο ἢ ΘΕΟΣ 66 οὨιίάγεη οὗ Οοά, 
δῃὶ Ὀγρει γθη οδεῖο δποίπεῦ. (ΤἨςΡδη.) 

ΚΚυϊποεὶ, ἐοο, [ι46. δὐσρίεα (Ππ ἱπεοεγργείδ θη οὐ Κπαρρε: βδηά 
Ἀοϑαηπι. ἐχρίαῖηδ (6 νορὰθ ἱπ ἩΘΆΓΪν ἴἢ6 θΆτη ΤΏΔΉΠΕΓ, [{ πιυ5ῖ 
5 δοκηον)εάρςεα {ππ| Τιπι8η' Π85 σίνθη ὮΥ αν (ἢ6 πιοϑῖ οἸαδογαῖο 
δῃά βα[ἰδἴδλοίοιυ ἐχροθείοη σέ (ἰ 5 εἰ ῆσε! ταχὺ ὄνὸρ γεῖ Ὀγουρλὶ 
ἔουνατὰ. ῬῸν οΟἵἴδιει πὲ Υργο ΟΠ 86. 1 τπιιδῖ ΤΟΙΕΓ ΠΥ τοδάδγὰ (0 
Ῥυϊε, [δίηρο, Κόοθοθογ, δηὰ Κυΐηοεῖ, ἀπα υν}}} οοποϊυἀα ἢ ἵπὸ 
εἰοοϊδιιῖ οὐδεγναίοηθ οὔ ους Επρ δῇ) [ΠΟΙ ΟρΊ ΔΗ. 
Βα ροραϊάῦ ἰδ ρπιαρε, (ἴ0 νπΐῖς ἢ 1Π6 ηδπηον οὗὨ ἢ ϑδογοὰ πυτίτο 8 

1980 ΥΕΤΥῪ της ἢ δαάδρίεα,) (Πδῖ ΤΥ ὕ6 σαἰ δὰ ἃ πενν ανν νν ἢ γανίνοδ᾽ 
ΔῊ οἰ ἰανν, (αι παὰ ὑδδη 'ἰπ ἃ ΠΙΒΏΠΕΡ ἀὐιοραῖο! ὈΥ υῖνοῦβδὶ 
ὔσυδε. ((αιηρὺε}}.) ᾿ ὃ: Ὁ 
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.Ἴἰ βοϑὲηβ ἃ βίζοῃρ' αῃὰ ἰἰνεὶγ πε οαϊΐομ, ἐπαξ {πΠ 6 Ἔπραρεηϑὴ(8 ἴο. 
τηυῖϊυδὶ ἰονα, μαι δ ἴο τη6 ΟὨ το ἱΔΏ αἀἰΒραηεδίοη, ΒΓ6. 80 βἰηι αν. 
δηθ ουρεοῖ, {παᾶἰ 41} οἴ ὨΟΓ πιο η, ννἤθ οοπιρατγαα νυ] ἢ [18 νοϊαγΊ 68, ΓΩΔΥ͂ 
δόετῃ πηϊηδιίγυσῖεα ἰη (ἢ δοἢοοἱ οὗ ἐγ ηἀϑἢρ, δηὰ 76 86053 ΠΥ Δρρεᾶγ, 
κὸ ἴὶ ψεγε, ἔμε ἢγϑι ργοΐδβδδογ οὗ {μδῖ ἀἰνίηθ βείεποα. ( οδάτίρε.) 

85. ἐν τούταν γνώσονται π΄. ὅ. ἐ, μ. ἐ. ἐδὶ5 δἰαϊΐ δα 
ΦΟΏΥ οἰαγαρέογ δέϊς τπαγκ, ἘΝΘΤῪ βοῇοοὶ ἢδ88 [8 
ἐμαίσηο, ὈΥῚ ψΠἰσὶ ἰἴῈ ΤΏΔΥ ὃ6 αἰδιϊηρι! βῃθα. ΤῊΘ 
Ῥλαγίδϑεσ, ὈΥ τμ6ἷν γεσθρίοηῃ οὗ ἰγϑα! {108 δα ΖΟΔ] 
ἔογ γιΐυδὶ οὐρβογνδησοβ; (6 αἰδο ρίες οὐ ὕοΐπ ἐδο 
Βαρέϊεί, ὈὉΥ 186 δυϑίαγιγ οἵἁ τ[Π61Ὁ "16, δηὰ {Π6]γ ἔτγθ- 
φυσηΐ ἰϑϑιηρθ. Βυΐ .68115 ψ]5η6α (ἢς ἙσΠαγδοίθγ βεὶς 
ΔηΠ ογιογίοη οὗ ἢἷ8 Ὁ]. ονγα8 (ο Ὀ6 φιμέμαξ ἰουθ." 
Ἐογ {18 {π6 ρχταϊνα συγοῦ 88 σριηδγκαῦῖα, ἤθη 
1Π6 θ6]ΙΘνοῦβ 6 οὔθ ᾿ϑασζί δηά πιϊηά (866 Αςίϑ 4, 
80), 8η4 ψ ἤδη τηθη 8814, “" 866 ἢον (686 (ΓΙ Β.18Δ}8 
ἰονα οδοῦ οἴμογ." Βιυὲ νῇῆδὶ νου] (ἢο86 ΟΠ γι βΕΙΔ 8 
ΒΆΥ 1 ΤΠΘΥ 58} ΟἿΓ {1Π|68 ; 17 [Π6Ὺ 5ᾶνν, 1 Μ|}} ἢοΐ δᾶ γῪ 
{Π|6 ὈΙεογεϑί βιγιθβϑ, θαΐ {Π6 πιοϑῖ σσι6] νᾶ γ8 ἃπηοηρϑί 
ΟὨἸ γι βιϊδη8, γι βίης ἔγοπθὺ (ἢ6 πιοϑΐ ἰηβιρηϊῆσδης 
ςϑυ8685; ἰΓ ΠΟΥ σου]ὰ ἤθὰγ (πὲ (ἢ 6 ΟΠ αγαοίθγι 8168 
οὔτ σἤυγοθεβ ΜΟΥ δὴγ Γπηρ ας ψῃδί οὐγ [οτγὰ 
ἢ48 6η]οἰηρά. (Οτοί.) 

ς Τὸ [Π6 Θηαυΐγυ οὗ Ρείοσ, “ μογά, ψ ἢ ΟΣ γί ἰἢοὰ 
δοίηρ»᾽ οὖν [ογὰ 80 ϑΏϑΘΙΒ 8ἃ8 ἴ0 Γδρϑδί ἢ18 [0 γ- 
ΤΏΘΓ 4536 ΓΟ; “ ΤΥ Πι Π6Γ 1 δὴ ροιηρ (ῃοι σδηβὲ οί 
ἔο!ον ;" θαΐϊ Π6 βι0]ο η8, ἴοσ ἢ 8 σοιηογί, ““ ποῖυ αὲ 
ἰοαδέ, Ὀὰϊ ἰοὺ ολαίέ ἕο! ον πιθ πεγεαῖοῦ ;᾽᾿ ὈῪ νη ϊςῇ 
ἢδ τηϑδηΐξ ἴο 5:5} (πὲ ἰδὲ νψγὰ8 βοΐ ἀδηϊβα ἰὰ 
Ῥερῖονγ ψῇῃϊοῆ δά Ὀδοῃ τοίμβεα ἴο {ἢ 6 6ν8 : ἔογ ἐπιϑὶν 
ἁμαρτία, οοπέμιπιασν (866 8, 21), [0 νγὰ8 ὉΗΪΥ ἀδίεγνοά 
ἴο ϑοηγ6 πΐαγα (6. Αηάὰ {18 «6508 ΘΧΡ [ΔΙ Π8 ΤΏΟΓΘ 
ΠΗ δὲ 14, ἃ. ββᾳῃ. (Τ πη.) δὲς δοάδετσιάρα. 
Βυϊ Ῥοῖογ, ποῖ γεῖ υπάδγϑίδησϊηρ οὐν ἰνογ 5 βιδδη- 
ἴῃ, δῇδοι᾽οηδίθὶυ Ὄχοΐδι πη, Κύριε, διατί αὐ δυναμαί 
σοὶ ἀκολουθῆσαι ἄρτι ; τὴν ψυχήν μευ ὑπέρ αου θήσω. Οἡ 
[86 ρῇγαϑα ψυχήν τιθέναι 866 {π6 ποίθ οη 10,12. Οη 
16 δηϑνοῦ οἵ «.68}8 866 ἴδ6 ποία οἡ Μίαιϊ. ὁ6, 84. ἰο 

ΤΕ ἰδ {18 {πα ροου αγὶγ οπαγαοίογζοϑ ἴΠ6 ἴγαθ (ἢ γἰσιίδη. ἘΕῸΤ 
δίῃοε σε δη υηΐεὶ ηεὰ ἰονε ἷ5 (ἢ Ὠεαὰ οἵἉ 8}} νἱγέυεθ, (ΕἸ ἢ γη}.) 
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ΜΏοΝ 1 δαάὰ {6 [Ὁ] ον ηρ; ραββαρα οὗ ἜΠοοοτι. 18. 
27, 61. ΑἾἴθ' αὐτὰν καὶ τὴν ψυχὰν ἐπιβάλλειν. 
ΤῈ ψογάβς οὐκ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσει, ΤΙ{π|δη 6Χ- 

Ὀἰαἰπβ “ θείογα (6 πιοῦγοῦν ἀδνηδ. Ὑπ6 Δεν (86 
8145) υϑοεά ἰο ἀδηοία {πὸ ΔΡρργοδοῇ οὗ δύ ὈΥ {Π6 
ἴογπὶ οοοϊ-ογοισϊηζ. Ηδς ἤθη διδῶ μμύνιρν {ἢ6 Ρ88- 
88ρ6 1.58: “80 ἔγ δγί ποὺ ἔγοπι ἰαυίησς ἀονῃ ΤὮΥ 
16 ἔὸγ πὶ βάκο, {πδΐ, ἔογ (ἢ8 β8ᾶκα οὗ ἀνοϊάϊηρ (πδ 
β᾿σῃηξοϑὲ ἀδηρογ, (πο ψ1Π ἸΠσῖσα ἀν {Πγβ6 } ἢ ἴο θ6 
ΓΥ αἰ5εῖ 016. ὙὍῆπβ (σοπίϊηθεβ ΤΙ π|8η} ἀἰα ΟἿΣ 
Τιογά σἤθοκ {Π158 θοδβέϊηρ, [πουρσῇ 1 ἀτοβα ἔγοηι δβθδθο- 
[ἴοη, πηϑδηΐϊηρ {ποσοῦ ἴο ψάγη ἢἷπὶ δηὰ {Π6 οἴ6Γ 
ἀϊ5εῖ}Ρ]68 δρϑιηϑὲ ἰγυβέίηρ δὶ αην ἐΐπιθ, δια ᾿θαϑὶ οἵ 
811 ἴὴ ἀαηροῦδ, ἴο {Π6ὶγΓ ον βίγθηρσίῃ, θυ ἴο Ὀ6 
ἈΒΒΌΓΘΟ ἰ(ἢδί {ΠΥ οουἱά οἤξεος ποίπίηρ νψδπουξ 
ἀϊνίπο ρζᾶςσα: δηὰ {π8 θαι (ο ρίδοθ {Ππ|6]Γ ΘΏΓΙΓΘ 
ἀδοροηάθηςα οἡ Οοἄ, δηὰ ἢἰπβο ἢ {Ποῖν 1 ογά. 

ΓσΗΑΡ. ΧΙΨΝ. 

Νον ἔο ον ἔνο ἀϊβοουγβοθ οὗ οὐγ [ογά ; ομα οὗ 
ἢ Οἢ νν48 Πο] ἃ 116 Π6 δηά {{| ἀΐβοὶρ]68 ψθγα γαῖ 
δὶ τΔΌΪα ; 8)ηἀ [ῃ6 οΟἰαῦ οὔ {Π61Ὁ ρσοίϊηρ ουΐ οὗὨ [86 
οἵγ. Τῆα ἔὈτηθῚ 18 σοπίδι πο τη (ἢ, 14, (6 ἰαἰίοΓ 
1η (Ἡ. 18ὅ ἴο 17. 
6 ἀϊβοουγβα οἵ ουν],οτγά δ (80 ]6 σοηϑβ᾽ϑ(8 οἵ (ἢγδ6 

ρμᾶγίβ: 
1. ΟὈΝΒΟΙΑΤΙΟΝ 1ῸΓ {6 ΟΔΙΔΙΏΠΥ 80 ΠΘΔΓ δί ἢδηά ; 

δοοαιιδε Οὐγὶδέ ὃν λὲς ἀραξῆ απαά ραδϑδὶοη τυομζα ρ}γῈ- 
»}αγο ζον ἐδόηι α ἠϊρὴ παδὶἑαξΐοπ, νοτ. 1----ὅ. 

ῷ, ΑΝ ἙἘΧΗΟΆΤΑΤΙΟΝ ἰο ἔδιἢ 1 ΟΠ ΓΙϑῖ, νϑυ. ὅ. 
- ὅδ. 

᾿ς 8. Α ΡΒΟΜΙΒΕ οὗ (Π6 ΗοΙΪΥγ ϑρίγιε, νὲσ 16---ἥπ, 
(ϑεδοειίσοη.) 

ΓὮ15, δηά 41} νηοῦ [Ὁ]]ονν8 ἴο [6 οπὰ οὗ (ἢ. 17. 
τοἰδίθϑ ἴο {6 “4 ροδέίο5 οπίψ, διὰ νγχὰ8 βροΐίκβῃ ἴο {Π6πὶ 
ὈΥ Ψ68118 ποῖ ἄρον [ἤγθθ οὔ ἔοι ποὺγβ Ὀαίογα ἢδ 
ψιεηΐ ουἵ ᾿ηἴο [Π6 σάγάθδη, ψΏΘΓΘ ἣθ νἃ8 86]Ζβά Ἰροῆ. 
(Βρ. Ρραγςβ.) 

1, μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία. ΝΥ Ναὶ Ζ76515 Πδὰ 
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8814 οὗ ἢ18 ἀδραγίιγα (866 18. 8644.) δαᾷ, 10 566 Π18, 
δχοϊθα ποῦ ρογίυγθδίοη 1 ἐἢ6 τη 8 οΥ̓Ύ ἢ8 415- 
οἰρίθοβι Ηθ ποὺ δηάρανουγβ, ὈΥ ἰογιϊίγιηρ {Π6ῚΓ 
σουΓαρθ, ἴο ὑγορϑγα ἴῃθπὶ ἴο ὈΘΔΓ νδίανοσ ΔῪ ἢ δρ- 
6. ““ΤὮΘΓΘ 15 ΠΟ Π6βθα (βαγ8 [6) {παῖ γοὰ βῃουϊά 
6 ἐγου ]θ ἃ δηὰ ἀϊβιηαγθα δ΄ ΠΥ ἀσραγίαγθ. (ταρϑδῦ- 

ἱην (ῃ6 88:16 δ νοσ. 17.); ΟὨΪΥ ἰγυδὲ ἴῃ αοάἄ δηά [ῃ 
τὴ6." (Κυιη. δηὰ ΤιπΔ}.) 
ΤΠ πιστεύετε ΤῊΔΥ Ὁδ (ΔΚ6η ΘΙΓΠ6Γ ἴῃ {6 ἐπιρογα- 

ἐΐυο, κα (6 ργθοθάϊηρ νοῦ ταρασσέσθω, ἀπὰ {6 
8: Ὀ8οαυθηΐ οὔὸ, πιστεύετε, ΟΥ ἴῃ (ἢ6 ἐπαϊοαξζυο. ΓῊΘ 
Ἰατίον πηοάςρ 18 δΔαορίοα ὃὉγν 1[Π6 υ]ρ., Εγαβιμι8, ΖΌΓ., 
Ολδαυροη, ΒοΖα, Ευ5ί. τοί, Δηὰ ΟΪ45.β... ΤΠ6 
ἰΟΥΓΠΊΟΥ 18 Τουπα 1 τἢ6 διρΡτίδο δηὰ Ατγαρὶς νϑγβι οηϑ, 
88 4180 1ὴ {6 ἰγδηϑίδίοη οὗ ΤΊη44], δηὰ 18 βυρροτίοά 
ὃν Ογη], Τποοάογ., Μορβ., Νοηηυβ, ΕὐΓΠγπιΐι8, 
Ἴ ϑορην ει, Γαῖμογ, Ἰ)οάατγιάρε, ὟΥ 68]., Ὑουβι., 
ΟδιηρὈο }, δηὰ οἴμεῖβΌ Τὴ6 νογάβ βἰἴποῦ ἂν υὙἹ6]ἀ 
8 Βοοά 868η86θ. Βυϊΐ (ὐδιηρθ6}} δββεγίβ (πΠ6 [ο]ονηρ 
ΓΘΆΒΟΏΒ [ῸΓ ῥγοίδγγιηρ [ἢ6 ότι Γ τηοάθ. 18ι. ἴῃ ἃ 
Ροϊηῖ ψῃοἢ ἀδροπα8 ΘὨ ΓΟ οὐ [ἢ6 Οτοοκ ἰάΐοπι, 
στοδῖ ἀοίδγθησα 18 ἄπ ἴο (6 Ἰυάρπιοηΐ οΥ̓ {Πο86 
ψν ἢο86 πδίϊνα ἰδηριαρα 8 ατθοκ. ΤΠη6 σοπβοηΐϊ οὗ 
Ογτοοῖΐς οοπιπιοπέαξογ δ, ἴῃ ἅ αιιαϑίίοη οὗ [Π18 ΚΙηά, 18, 
{πογοίοσγο, οὗ ργθαῖ ννεῖρῃῖ. φαἸν. ΤῊ ὕψο οἰδιιβθβ 
ΔΘ 80 Β|Π}}} 1 Ρ]Ὺ χργθϑβοα ἀπὰ [ἸηΚθα τοροίθοῦ ὈῪ 
{πΠ6 σορυϊδίῖνα, {παΐ 10 18, 1 βυϑρεοοῖ, πηργοοράρηξοα 
ἴο Δ ΚΟ {6 νογῦ ἴῃ ΟΠΘ δῇ ᾿παϊσδίϊνα, δΔῃη4 {ἢ 6 8816 
νοῦῦ, τοροαϊθαὰ ἴῃ (ἢ6 οἴπαθσ, δὴ ΠπηροζδίϊνθΌ. Τη6 
Β'ρ16 δηα παίυγαὶ! ΨΥ 18, ἴο ΓΘΠΘΘΥ 5: Π|}|ΑΥ]ν δὶ 
18 5Β:Π}|ΠΑΕΪῪ ΘΧΡΓΘΒΘ864; ΠΟῸΓ Οὐρῇς {ἢ]18 Γι ]6 Ἔν Υ 
ἴἰο 6 ἀοραγίβα ἔτοπλ, 11η1658 ϑοιῃθίῃίηρ ΟὈΒΟΌΓΘ ΟΓΥ 
ἰησοηρσταοι8 Βῃου ἃ ἕο] ον ἔτοιῃ (ἢ6 ορβογνδῆςβ οὗ 
1. 715 15 80 ἔἂγ ἔγοτῃ δείηρ (Π6 σᾶ86 ἤογθ, ἴΠδὲ 1 
Γοάγκ, 86|γ, Τηδῖ ΡΥ τϑηδοϑγίης Ὀοζἢ ἴῃ {Π6 ἰπὶ- 
αγδῖινθ, [ῃ6 β86η86 18 Ὠοΐ Οηἷγ ροοά, Ραΐ δρροβίία. 
οὐ" γϑαυθηῖίγ, 1 1Π6 ὈοΟΚ οἵ ᾿βαϊίπιβ, δ (6 

ΒοορΙα οἵαοά, ἴῃ τΠ6 {ἴπ|6 οὗ «Π] οι! οη, Θχῃογίθα ἴο 
ἐγυϑὲ ἴῃ {6 Τοσὰ 2 διοῇ δχῃοσγίδίοηβ, τπογαίογο, 
816 ποῖ υπαεγβίοοα ο Π}ῥὈ]ΥῪ ἃ ἰοίδ] ψδηΐ οἵἉ δ ἢ ἴῃ 
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ἀπο56 ἴο νοι ΤΟΥ ἅτ ρίνεη. ((ΔιρὈ 611.) [ὁ ἀρ" 
ῬΘΆΓΒ πιοϑί πδίυγαϊ ἴο γΓΘΉΔΟΣ πιστεύετε ΑἸ1Κ6 1η Βοίἢ 
Ρίδοοβ; δηά 1 15 οογία!η, δὴ Ἂχπογίδιίοη ἴο δι [ἢ Ἰῃ 
Οοά, δηὰ ἴῃ (ἢ γιϑί, σου 6 νϑγῪ 86 4800} 016, (0Π. 
βἰἀοτπς ον ΘΚ δηὰ ἀοίδοϊςιτα {ποῖγ ἔδιτ ψᾶ8. 
(Βοάάτιάρα.) ΕΝ 
ΤΙ τῆοάα οὔ ἱπξογρτοίαί θη ἢ)48 αἷϑο θθθη (οἱ]ον δά 

ὃγ πιοβῖ πα] οίοιι5 σοπιπηθηΐδίοῦβ, ἃ5 ΤΥ ΠΥ, Βοβοηηι. 
Κβαρρο, Κυΐποοῖ, ΤΙκΠπ|Ὧπ, δηά δβρθει! ὺ [λπγρ6, 
ὙΠο0, δίϊανγ δὴ εἰαρογαῖθ ἰηνοδι αϊίοη, ἀφο θα γ 
Ργοίεγϑ [6 ἱπηρογδίινθ. 

ᾧ, ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαὶ εἶσιν. Οὐυΐ 
Ιογὰ πον ἐπάθανοιιτα ἴο ψοδη 5 ἀἸ8.10168 ἔγοπι {116 
ἄσβιγα οἵ δαγί ἢ} Υ ργθ.θιηηθῆςθο, δηαά εἐϊγοοῖϑ {πο ὶὉ νίενν8 
[ο χα ξοΠ1ο ἐν ψ ἢϊςἢ ἢ 6 5 σοίηρ ἴο ργϑραγα 0 {ΠἸ|6 ΠΗ. 
“ἴῃ πιν ΒαιΠ τ᾽ Ποιιβ6,᾽ (ἴ. 6. 1 ἢθδνθῃ) 88Υ8 ἤθ, 
“816 Παυ!Δ.1008 ΔΙΏΡΙΥ βυ οίθηῦ [0 τϑοθῖνα 8ΠΥῪ 
πυμη ὁ Γγ." Α15 {8 ἰοττηυ δ (ν οἷν οἰβονῇθγα οοςΓ) 
ἔο δε ιυἱέδ, οὐ ἐο ἀιυοίΐ, “ἰτῇ Οοὐ οὐ Οὐτγίδέ, ἀσποία 
ἴο Ὀ6 ἃ ρδγίδκοι οὗ {π6 [6 Ὑ οη]ογεά ὈγΥ Οοά οΥ 
Ομ γίβί, 80 ἤεγα ἴΠ6 βθῆϑθ οὗ 6 Ψψογαϑ ἐν τῇ οἰκία. 
ὃς. τὴν Ὀ6 (ἢ 18 ΘΧΡΓΘΒΒΘα : “ Μδϑηγυ, 88 Μ6]] 848 γοιι, 
ἯΠῚ Ὀ6 Ῥαγίδκοιβ οὗ {πὲ ἔθ]! ον Ἀν Π16]} ΤΥ ΕΆΓΠΟΓ 
Θη͵ογ8. Τὸ γοῦ, δηὰ νοῦν πιανῷ, 15 οροηθά δη δη- 
ἔγϑῃςα ἴο ἤδανθηΐυ ἐδ! ον." “ὙΠῸ ἰάδδ8 οὗ {ππῸ 6.8 
τεβροοϊηρ (δα Ἰλείεν ΓΕΡεγοδοηίθα ἢ 88 8 Ρεΐ 
δ: {{ΠΠῸΠ’ ΟἹ 8ἃ [ἤγοπα ἰῇ ἤεανθῶ. ὅ66 8. 88, 18 ὃς 14. 
8. 68, 15. Με. 6, 9. Αςιβ 7, 49." ἊΝ 

ΤῊ“ ρνἷδοα οἵ Ομ γίδι᾽' δ παρ ἰἰδεΐοη ἴα οα δὰ (6 δοιμε οΓΓ ἐλε Ραίδεν, 
Ὡοΐῖ [αὶ Ηδ ἰμ Δ Ὀϊ15 ΔΩΥ ὨΟμ8Θ6, βίος “ {6 ἤσανθη οὗ ξδανεοηθ σδη- 
ποῖ οοηίαϊη Ὠΐπι," Ὀὰζ ῸΓ ἴνγο γΓϑδϑυηϑ, μδγιὶγ Ὀδοαιι86 ἴθογε Ηα 
τιδηϊδοοῖβ ΗΠ π)ϑοἰ πὰ ΗἰΪ5 Μαἰεβίυ, ἱ. 6. Η!8 μβονδσ, ν ἰϑάοιηι, Ὀ6η6- 

͵ 

τ ΤὙῇιαῖ (ἢ Ο΄επέϊίεε ἴοο, οἠ ογίαϊπεα 1ἢ)18 ορἱηΐομ, ἀρρϑᾶγβ ἔγοιῃ ἴῃς 
ζοϊϊοννίηρ ραββαρεβ, οἰϊοα ὈΥ [ϑτῦρ6. Ογρῆθυβ ἂρ. Ο]ειη. ΑἸδχ. 
ϑιγοδι, ἴω. 8. Αὐτὸς δ᾽ αὖ μέγαν αὖθις ἐπ’ οὐρανὸν ἐστήρικται Χρυ- 
σέῳ εἰνὶ θρόνῳ, γαίη δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ βέβηκεν... ΑτὶΞεἴοῖ. ἀ6 τυσηϑο, (. 
11. ᾿Ακροτάτῃ κορυφῇ τοῦ συμπάντος ἐγκαθιδρυμένος οὐρανοῦ. 
ἙἘστῖρ. ϑοπε ν. 1, ὦ. ᾿Ατλὰς ὁ χαλκέοισι νώτοις οὐρανὸν Θεῶν πάλαι- 
ὃὁν οἶκον ἐκτριβῶν. ἘΛΟΓΙΡ. ἀρ. ΟἸθπι. Αἰεχ. 1,.ὄ 5. Ποῖος δ᾽ ἂν οἶκος 
τεκτύνων πλασθεὶες ὑπὸ Δέμαε τὸ θεῖον περιβάλοι τοίχων πτυχαῖεγ -᾿ 
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ὙΟΪΕΏΩΒ, δη }κιΐοθ, ὈΥ ὑγοῦκβ ΔΓ στρογ ᾿ἰἸυδιτίσυβ ἴθ δη τ δὶ ἃσ 
δ66ῇ Οὐ θασίῃ ; ρᾶσγὶγ δίῃςα ἔγοῃι (ἢ Ὀορίηηΐηρ οὗἨ τἢἱ Ης ἢ88 
ἀεβιπεά Ηδανθη 88 (6 μεγρείυδὶ Παδϊαἰίοη οὗ (ἢε ροοά, ἀαηὰ {86 
δεδῖ οὔ (ἢ6 Ὀ]δεβοα : ῆθηςα ΠΥ αγό σα] ]οἀ “ δοη8 υὗ Θοά;,᾿ Πεῖὶγθ. οὗ 
Οοα;, ἴῃ οι. 8, 17. ; δποαθ, ΠΘ ταοείνθα ἰηῖο Ἠδανθϑῃ, {ΠΟΥ τυ} 
οὐ(δίη ἴμῈ θεπεῆϊθ ργοιϊδεὰ ὃγ, θά, δηὰ δορυϊγεὰ ἔογ (πῆ ὉῪ 
ΟὨγῖβί, [ἡ ΠΠκα Ἰηδημογ, Ἠδανεῃ 18 ἀθβογίθεα 89 ἃ " ννε!]- Ὁ. 1} οἰίγ,᾽ 
ὑνῃο86 ἔου Πα ας. 8Γ6 βίγοηρ, ἷ. 6. 8ὴ “ παδ᾽αἰίοη ρογιηδηδηῖ, δηΐ 
ὙΠ ΙΟΠ 504}} δηάσγα [ὍΓ Ἔνογ, ποῖ σαϊβο ὮΥ Πιιτηδη παηᾶθ, δῖ 
ἐγεοίθαὰ ὃγ οὐ ἰιὐπιϑοὶ ἢ, ἴῃ. νυ σι μετρεῖ! Εν δ γΐηοβ ἔοστιν {116 τηαρ;- 
ηἰϊαἀε οὗ Ὠνίης ρονογ, ννἰϑάου, δηἀ Ὀεπανοίεηοε ; 886 (ἰ}}9 'ω Γεργδ- 
δεηίε ἃς {Πεῖγ ΘΟῸΠΙΓΥ δηα οἴθγηδὶ υθ, Νόονν, Ὁγ ἴῃ6 νον β “ ἴῃ 
ΠΥ ἘΔ ΕΓ 8. ἤΟι]886 ἈΓΘ ΠΙΔΏΥ ὨδΟΪϊ αι  Οἢ8,᾿ ΟἿ [οὐ πηϑαηῖ ἴο ἰδφδοῇ 
ἢ8 αἰδείρ]ε8, τῃδι Ηξάνεη 18 ἃ πιοϑδέ απρὶδ ςραςε,  Ὠο ἢ σα ΠοΪὰ δῇ 
ἱπιπιθηβε μα] 646, δὰ δυρίοηιϊ ἔος γεοεϊνίηρ᾽ ἐχοεεϊηρὶγ ρτϑαῖ 
ὨμεΌ615, αηὰ, 89 ἴΆΓ 88 σΟΒΟΕΓῺΒ ἴμ6 υν}} οὗ τ6 απο, αὐ  προη, δηΐ 
ποῖ ἐλεπι οαίψ. Νοῖ Ῥοῖεγ αἰοῆβ νν}}} ἔοϊ!ονν Ὠίτα, οὐ. οπα οὐ ἴννα 
ὭΟΓΕ ; διιῖ ἴο Αἰϊ τῦο πᾶνε δάἀπογοὰ ἴω Ὠΐπη ΟΥ̓ αἰ ἢ δηὰ ἴον, νυ 
ὑε αθογάθ δὴ δλίγαηεθ ἴο 1819 οαἰοϑιϊα] βεαῖ. {ΤΊ τ(τδη.} 

4. εἰ δὲ μὴ, εἶπον ἂν ὑμῖν. [{τυ80 ΡῈ δΔοκηον]εαροά 
[δι {Π686 ψογάβ ἰηνοῖνα βοπὶς αἰ Πσ Υ ; δηα 8ερ, 
ἐπϑγοΐογθ, ναυο 5] Ἰπίογργοίθα ΒΥ σοπηπηθηίϑίοσϑι 
Μδϑην οὗ ἐπα δηοίθηΐ, δηὰ βοπλθ πιοιίθγῃ οἕ 8, ρ]δ6θ 
8. ΠΟἰοΙ Δ Ι͂οΓ ὑμῖν, ἀπ σοηπεοῖ {π6 [Ὁ] ον ηρ ψογὰβ 
ψ Γἢ (ἢ6 ργθοράϊηρ, [ἢ8, “1 Πα θ6θη οἰπούν 86 
(ΕἼ ςουϊὰ πος αἰἶἴγπι (μαὶ μθγΘ ογθ μαρὶίδίίουβ 
ῬΓΕρΡαγθα 1ἢ ῬΔἢΥ ΕδυΠοΓ᾽ 8 ἤρὶ186) 1 σνου]Ἱὰ {6]] γοιὶ 
Ὀὰχ1 1 ψ}}] ἀορατί ἴο ΟΝ Χο. Οἰδοῖβ ἴα Κὸ {68 
νογάὰ8. Ιηἰογγοραίναϊγ. Βυΐ {π686 ἱπίθγργθίδι! ἢ 
86 ὮὉῪῚ Κυϊηοκὶ 2 50}}0 ῥγοποιιποθά ρϑιρίοχθάὰ δηὰ 
ἔπιρίὰ (866 Πϑρα ἴῃ Ἶος.): δῃά ἴῃ γοξιϊδίίοη οὗ ([ῃ 6 
δοοοπα τηριποή, Τιϊτηδη ΟΌβϑοΓνο8 (δῖ 1ἰ 18 Π140]6 ἴο 
1Π18 1ηβυγιηοι 8016 ἀΙ ΠΟΥ, ἤδηλοὶν, [ἢδι ουἦν 1 οτὰ 
Βεβα Ιηἤοοά 8614 ἰο ἢ18 αἰ ῖὶρ]68 {ῃδὲ ἢ6 ββουά 
ἀοραγῖ, θυ ποῖ {πᾶ 6 δῃου]ϊα ἀδραγὶ ἴον {ἰπ 6 
Ῥυγροβθα οἵ ρῥγεραιϊπρ ἃ ῥρίδοθ ἴογ ῇεη. ΤΤΗθ 
8016 8ὲ δηα πγχοδί ργοθάῦ]6 πηοάς οὗ ᾿πίογργοίδιϊθη 
ΒΟΘ5 (0. Ὀ6 (ῃαξ οΥΙρΡΊΠΔΙΥ Ργοροθοὰ θγῪ Ψ]]α,. 
ΒεΖα, τοί, δῃὰ γϑοθηίυ δαἀορίοα δηά διγιῃοσ 
1Πυϑἰταίοα Ὀγ Τπαϊθμδη, Κβαρρο (Ορειβο. 8, 19. 
84.), δηά Τιζηδη, ψἢο0 Ὀ͵δεθ. ἃ ἢ }ΐορ δἴϊονγ 
ὑμῖν. Τἢὰ8 [86 [Ο]]οσηρ νογ8. πορεύομαι ἑτοιμάσαι. 
τόκον ὑμῖν, ςοπίδϊη3 ἃ βαῃίοχοο οὗ ρμαγέϊριμίαν' δρρλίοατ: 
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σδυοῦ, {Π6 86η86 οὗ ψὨΟἢ ΤΠΔΥῪ Ὀ6 ΘΧΡτοβϑοα ἴῃ 6 
ΟΠ] ον ηρ τλδηπογ: “ΠΥ ἴα παὰ θδθθὴ οἴῃογνιβο, 1 
ψνοι ἃ μάνα ἰο]α γου 80 : [1 ἀο ποΐ δὰ ϑ ἢ ναΐη 
ἤΟΡ68. ἴπΠΟΓΘΟΥΘΓ ρῸ [0 ργαρᾶγα ἃ ρίδοβ ἴογ γου. 
Βγ {6 νογβ εἰ δὲ μὴ, εἶπον ἂν ὑμῖν, οὐ [,οτὰ πιοδηΐ 
ἰο ασαϊη αδϑδογέ ὙΠαΐ ἣα [δὰ 1138 5414, (μαι ἴῃ 1Π 6 
ἤοιι86 οἵ 15 ΕΔΙΒΟΣ ΨΘΓΘ τηΔΥ ὨδὈΌΙΔΙΙΟη8, ψὨΣ ΠΟΥ 
Ῥείθγ, δηὰ 4}} (6 αϊβοῖρίοβ ψίο Ὀαϊϊθνθὰ ἴῃ ἢΐπ), 
8Πο1} ἃ [Ο]]ονν ἢϊπὶ: α. ἃ. ““δυςῇ ἃ ορθ 1 βῃουϊά ποῖ 
Ποιά οαΐ, ..}]688 1 ψΕΓα ργαραγθά ἴο τθα]}1Ζα 11." Τἤθη 
ἔον {(ῃ6 σοπῆγηγαίοη οΥὗἨ {Π18 Πορα, [16 8:10)01 8 πορεύ- 
ομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν. ἴη (686 ΨψοΓαβ οἂν [ωογά 
ΒρΘΔΚΒ αδ α ἐγὶοηά, ἢο ροθδ Ὀείογα δΏΘ 6 Γ ἴο 80Π16 
ὈΠΚΠΟΜΏ τορίοη, ἴῃ ογάργ ἴο οὔίδίῃ ἴογ ἢϊπὶ δῇ 
δαπηϊβϑοη (Πιτηθγ, δηὶ ργαραγα ἢϊπὶ ἀῃ ἢαδιαίίοη. 
Οτ, 48 ἀτοίίυ8 βιιρροβίβ, (μ6 81η|ΠΠππ||16 18 ΚΘ ἔγοηι 
ἃ ἰτάνθ] ] ηρ σοπιρδηϊοη, ΨῆΟ, ΟἹ ἃ Ο1ΓΠΘΥ͂, ρΡῸΘ68 
ἔογνναγα τὸ ργον4ἀβ δραγίπηθηϊβ ἔῸΓ ἢ18 σΟΙΏΡΔΗΙΟΠ8 
αϑϑϊηϑῖ {Π61 ἀγγῖνα]. δὸ ΝΟ: ὅτι προκέλευθος 
ὁδεύσω. 
. ΜΆΏΥ δπείοηϊ Βαίποιθ δηὰ Ἰηϊεγργαΐογθ, 889 αἶθϑὸ δοηθβ πιοάδγῃ 
ΟὨΕ8, ἃ53 Ὦτγ. Ῥαΐου, δῃὰ οἴδπεγβ, ἱπίον ἔγομη ἤθησο, {ἰαϊ {Π6ΓῸ 8ΓῈ 
ψϑτῖουβ υ]Δ 668 ἀρροϊηϊοά, δηὰ ναγίοι ἀδριεαθ οὗἁ γενναι ὰ αϑϑὶρηποὰ ἴῃ 
δΔηοίμεν ψοτϊὰ. Βαϊ {πὸ σοηΐοχι νν}}}] ἠοῖ μεγιηϊῖ ΔΥ διιςἢ 8686. 
ὙγΒει Ποῦ τΠ6 ορίηίοη {ϊ66] ἰῃ ᾳφυσδίίοη Ὀ6 νγοὶϊ ἑουπάεὰ, ᾿5 μοί Ποῦ 
τπΐηρ. ΤὙΠαῖ ἰϊ ννᾶϑ8 δὐορίεα ὈΥ ἴπῸὶ 7ενν 8 Ποσίογθ, ννὲ ΠΊΔῪ ἰμΐαεν 
ἔγοτα ἴΠ6 ἔΟ]]υννίηρ; ΒΑ ηἰοαὶ ραββαρε εἰϊεὰ Ὀγ ϑοποείίσεη. 5 ῃ80- 
ὑάῖῃ, [ο]. 152, 1. οἡ ἴα ννογὰβ οὔ ζοΐιεὶ. 12, ὅ. ““ δίποε α πιᾶαιι 06ς 
ἐο ἠΐε εἰεγηαὶ δαδὲἑαίϊοπ : " ““ ὟΝ ε ἰδάτη ἔγογα Ὦδησδ, [δι ἴο ὄνοσγ 
τὶρ ἴδοι ρΟΥδΟῚ 8 δβοίρηθα δὴ δυο δίϊοη αἀσοογαὶπῳ ἰο λὲς πιοτὶές, 
80 ἤδη 8η δαγίῃ!γ Μομάαγοὶ σοε8 ν᾽ ἢἷ8 οἰοετ ἴ0 δὴγ οἰΐγ, 4]] 
οηΐογ Ὀγ {6 58π)6 σαί: ὃιιῖ νυοη {ΠΟῪ μ888 {Π|ὸ πῆ {Πογα, ἴπθὴ 
ἴο οδο 18 αϑϑηδα ἃ μίδσβ δοοογΐηρ ἴο ἀξ αἰηΐέῳ." ἘΤεγυ δ π 
ἴοο, Γεΐδγβ ἴπ6 ὩΔΩΥ τηδη5: 008 ἴο {πὸ ΑἩεγθηΐϊ δηὰ νϑυϊοῦ 8 στ 5 οὗ 
πε δαϊηΐβ ; σο, 6 ΒΌΡρμοθοθ, νν}}} ποῖ δβᾳυ δ} 866 αὐ, ποῦ δ η)ῸῪ 
Βαρμΐποβθ ἴῃ ᾿δάνθη, Ὀὰχϊ ᾿Π6η0}.8}}γ, ϑοσογαϊηρ ἰο ἴῃς ἀἰβεγεοηῖ 
ἀορτγεθ8 οὗ ν]γίας, δηα οἵ [ἢ ᾿Ιρῃϊ οὗἉ ρΊογγυ. ᾿ 

1 δίῃ ἱποϊ θα ἴω (Ὠἰηΐκ, υὲἢ Μοσποίην, [παῖ {ἴθ ΓΘ ̓ θ ΠΟΓΟ δὴ 8}}1- 
δίοῃ ἴο ἴπ6 ουβίουιλ οἵ ΟΥγεηϊαὶ τ ῃΔ ΓΟ 5, οὗἁ δϑϑιηΐηρ ἴο {πεῖν σουγ- 
1|6Γ8 αἰ ΔΙ ΟῺ8 υυἱ τα {ΠῚ Γ ἐπηπλθβον ἐχίθηβινα ΓΟυα] ρ] 8668. 

2, πορεύομαι ἑτοιμάσαι τ. ὦ. Μοβἢεοίπη 18 οὗἉ ορὶ- 
ποη {πὲ ὉΥ πορεύομαι, (ἢ γιβὲ ἰηἀοαἰοα ἢ15 ἀδαέὴ ; 
Β'π66 ἢδ [45 οἰβαύνῃθγα δαορίοα (ἢ6 88Π|6 τηθίδρθοῦ; 
88 ἴῃ νεῪ. 192 ὃς 28. [6, 98. 7, 88. 16,5. Ουτγ [,ωογὰ 
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ἀδραγίοά (οὔβϑογνοβ Τιςπη8η} ποὶ ἴογ Π8 ον β8ακό, 
μυΐ ἴον ἐἰατ οὗὁἁ ᾿εἰ5 [ὉΠ] ΟοΓβ; ἴο {πΠ6 6ηα (δὲ ἴγ6 
τη σι ργθρᾶγα ἃ ρἷασθ ἴον ἰπθπὶ ἴῃ Ηδανεη, Ψ] 166, 
τοιηονθα ἔτγοίῃ {Π6 πηϊβοσίθϑ οὔ {Π15 νοῦ, {πον πῆρ 
μα σϑοοίνο ᾿ηΐο δὴ δίθγη! τυ οὗ Πδρρίη688. Εογ ἀ66- 
ἐϊμοώ, ἰμἀθοά, νὰβ Ηδανρη, το [ἢ 6 Εγϑί, ἴἰο 6 1Π6 
βθαΐ οὗ {Π6 Ὀ]65ϑθὰ ; τῃουρῇ 1Ἢ 85 ποῖ γοῖΐ ργθραγεά. 
ΟἸγιϑὲ 1 ννὰ8 (πὲ ργοραγοά 1 ὉΥ [}18 ἀδδίῃ : δά 
(πθησθ [ἢ ἀρρθᾶγβ (δὲ τῃ6 ἀοδίἢ οὗ (ΟΠ γίϑὲ 14 {118 

- ἤογοθ δηΐ οἰἥοδου, πδιηθὶγ, {πᾶς ΟΥ̓ 16 6 5ῃοι]ά 
ΔΟΘ]ΌΪΟ ΤῸΣ τηθη 8 δίδγηδὶ δηά Ὀἰθββοεὰ ἃῦοάθ ἴῃ 
Ηδάνθη. (ΤΙ ηδη.) 
Τόπος, 88 ἴἴ ἀθηοίαβ σήν 5ραζδ, ΤῊΔΥ 53:5} "οί ἢ 

σομηίγυ, οἰΐγ, ἤουδ0, ζο. : δηά 1018 ΔΥΠΟΠΥΙΊΟΙ5 Ψ10} 
μονὴ, ἀηα {Πογοίογο ἀθηοίθβ λαδίξαξϊοη, αδοάο. 

9. ἐὰν πορευθώ, δζο. ὙΠΕΓΘ 15 ΠΟΤῈ ἃ σοῃί!ηπαςοη 
οὗ (6 5βδιῃηθ βιὰ 46. Εν ἐθοβα ψνῖο πᾶν ἃγγινοά 
ἤγβι δ ΔΏΥ 1Πη, 508 }}} ρὸ οὐὔΐ ἴο πηδοῖ {{Ἰ6ῖγ ἔτ θη 8 
ψ ΠΘη. ΔΡρτγοδοϊνίηρ, 11 ΟΥἹΩΘΓ ἴο ἰπίγοάμοθ {Ποηή. 
(βοβθηβ.) ᾿Εὰν Ποῖα 5Ι|ρη1Έαβ εὐὐδη ; 85 ἴῇ 12, 82, 
18, 20. 16, 7. Πάλιν ἔρχομαι 15 ἴον ἀνελεύσομαι, εἰ 
οοηῖα δαοῖς. Τῇθ Ῥγαβθηΐ ἔδθηβα [ἢ {Π15 ψῇοϊα ἀ18- 
σοἰΓ86 ἢ45 (Π6 ἴογοα οἵ {6 ΕἸὰ ΓΟ. δοΠΊΘ ΠΟΙ ΠΊΘη- 
ἰΔΐοξβ, ἃ5 ΗἩδθυϊηδηη, Μοβμοί, ὅζα. ᾿ητογργεῖ (ἢ18 οὗ 
{πΠ6 τοίΐυγη οὗ (ἢ γιδῦ δἱ ἴΠ6 δπὰ οἵ ἐῃ6 νοῦ. (ὅδ3668 
Ι)οααιάρ6.) Βυΐὲ {Π|8 5866 π|8 Παγβϑὶ) δηῃης ᾿ἱπηργοῦ8}016. 
1 19 ταῖῃπογ [ἢ6 σοηβίδηϊς ἀοςσίγηθ οἵ (Ἰ γϑὲ δηὰ {6 
Αροϑί|εβ, {πὶ (διὰ Οἢν]8018 8 ψ1}} Ππητη ϑα! δέον 
αἴϊεν ἀθαῖἢ μὲ ψ ἢ ΟΠ γιέ, Δα ΘΠ]ΟΥ ΠΑΡΡΙη688. 8566 
1κο 16, 29. 28, 438. 7οἢ. 11, 925. ᾧὶ (οὐ. ὁ, 6, 8. 
ΡΙΗΪ, 1,28. (Κυϊη.) Βγ {Π656. ψογὰβ οιιν 1 ογὰ δά- 
νογίβ ἴο ἐῆγθθ Ὀδηρῆϊςθ το Ὀ6 ἀοπνοα ἔτοπὶ Πίπ]. 61, 
Ης [ι45, ὈῪ [118 ἀδαίἢ, ργαραγθα ἴῸΓ ΘνεσὺῪ οΠ6 ἃ ρΐἶδ66 
1 Ηφανθῃ. 2. Το {15 ρίαςβ ἢθ ἰϑδὰβ 811] ἰδ δι] 
ΤΟ]]ΙΟννοτβ. ΕῸΓΣ {Π6 Θχργθββϑίοῃ 18. ἘΠαου ΘαΪΥ ἰο θ6 
πηἀογβίοοά οὗὨ ἴπ6 ρογιοά οἵ βοῇ οηθ᾿β ἀθραέδ. 8. 
Ηε ᾿εοδα45 ἴΠδπὶ ἴο {π6 ρίδοθ ψῇθγα ἢ6 ἢ πι86 1 γϑὴσηδ 
απά θηοψἜ ἠαρρίποδα Σ 380 ἰῃδί {Π6Ὺ τῇδ 6. υπἰοα 
ψἢ πη]. 1518 [Ὧ6 σοηδβίδης ἀοοίτγηθ οὗἨ (ἢ γῖβέ 
ἀπά [ῃ6 Αροβι168. 866 10, 28. 12, 26. 17, 2. ΤακΚα 

νοΟΙ͂,. 1Π. ΦῚ, 
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45, 43. Βοπι. 14, 7---9. 24 Τίηι. 4, 18. 2 (οτγ. ὅ, 8. 
ῬΗ]].1, 98. Ἡρδηςσα ἴΠπΠ6Ὺ 816 881 ἰο Ὀ6 σο-Ποῖγβ οἵ 
Ηἷ8 αἰοῦῦ ; δῃὰ 848 ἴῃ Ὺ ἤανο Βδθη ραᾶγίδκογβ οἵ ἢὶ8 
ἐγ δ] διοπ8, 8ὸ Μ1} {ΠῸ ν 6 αἰβο οὗ ἰν15 [6] 1οἰγ. δ6ς 
Ἀπ. 8, 17. 

4. ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε, ο. [1,681 (ἢ6 αἀἰ5εῖρ165 
βῃου ἃ [81] ἴο γϑῖυ οὐ {π6 ργοιηῖ86 οἵ οιιγ [γογὰ, δαῖ 
“« ΨΏΒΓΘΟ ἢθ 159 ποὺ ροίηρ [ἤθῪ 8ῃουϊα σοπλα 80," ἢ6 
αὐά5, ““ Νον {θη γου Κηον (ἢ6 ρἷδοα ΨὮ ΠΟΡ 1 δαὶ 
οἷῃρ, ΠΟΙ σδῃ γοι δ6 ἱρπογϑηΐ οὗ ἴῃ6 ψαγ." Οὐ 

ὑοτὰ δὰ αἰγοδὰγν ἰοἱά {π6 πὶ ἰπδὺ ἢ6 ψ88 σοϊηρ ἴο [Π6 
ἤουβα οὗ [8 Βδίποσγ, ἰο Ηβθάνρῃ ; δηά, πηόγΈ ον γ, 
οἷῃρ; ἴο ργδρᾶσζα ἴοσ {Ππ6πὶ δὴ δροάβ ἰἤδγα; δι! τΠδΐὶ 
ςς ψοιϊά Ὀ6 (Π6 ρούβοη ψῶο βῇοιϊα γοσαῖνα δπὰ 1ῃ- 
ἰτοάτιοα μοι τπλῖῆογ. Νον, {πογοΐογθ, [ΠῸῪ ΚΠΟΥ͂ 
[Π6 ρίαοθ θοῦ 6 88 σοϊηρ, δηὰ [Π6 ΨΥ οὗ δγ- 
τινί δ ἰτ. ΕῸΓ 88 1 88 (ἢ γιδὲ ἰπαΐ ργεραγρα 1, 
80 Ἧϑ 1 Οἢγδὲ (Παῦ 5Βῃου]α γασοῖνα δπα Ἰηἰτοάυσθ 
{Π 6 Ὶ ἢ18 ΤὉ]] ον θοῦ. ΟΠ γβίῖ, (Πογοίογο, 18 [ἢ 6. σαν, 
1. 6. [6 Ουάθ δὰ Αὐέποῦ οὗ "δ δηὰ βαίαγα ἐδ] ἐγ, 
τ ὮΙΟἢ σδη ὃ6 βουρῃί, οχρθοίθά, δηα δία ηθα Ὀγ Ὠϊπὶ 
οηἶγν. (ΤΙ π8η.}) ᾿ 

Ω τῆ 8816 ἸΏΔΠΠΕΙ 18 [Π6 Ῥᾶ85866 ἱπιογργείθα Ὦγν 
Κυϊποεὶ!. ϑοιμα ςοπηηθηΐδίοῦβ ᾿παἀθγβίδηα ὈΥ ἔσαν, 
{π6 ἀοεένῖπο οἵ ΟΠ γῖβὲ ἢ σθῆθγαὶ. Βυΐ (45 Τιϊζτδη 
ΟὈβογν 68) οὗ ἀοοέγίποοῦν 1 ,οτὰ δὰ ἤαγα 5814 ποιῃϊηρ. 

ὅ--ὖο. ΤῊ ἀ15ς1}168, ἰπουσὴ {Ππ6 Ὺ πῆ, δηὰ οὐρἧξ 
ἴο αν Κποόνη, (Θβρθοία! ν βίημσθ, ἰπ ἢ!5 αἰϑοοιΓ868, 
ΟἿΓ [Γογά δὰ νϑσὺ οἴβθηῃ ρτοίββϑβοα ἢ! π}56} το ἢ6 {6 
Αὐΐπογ, ποῖ ΟἿΪΥ οὗὨ δαγίῃϊγ, υΐὲ οἵ. σα  οϑίϊαὶ δηά 
δἴθγῃδὶ ἔθ ΟΠ Ὑ ; 88 1η ὅ, 24. 6, 40. 8, 12. ἄτς.), γοῖξ 
{86 υ. ποίμογ υπάογβϑίοοα, ποῦ σουϊὰ 6 ρΡεογβυδάθα, 
παῖ 96818 σουϊὰ ἀϊθ δαπά ἀδρδαγίὶ ἔγοιῃ [ἢ18 δαγίῃ, 
Βιηάαγοά, ἀοιι 1688, Ὀγ {Π61Γ ΡΓδ- σοηςορίίοη οὗὨ [Π6 
ν 5101]6 Κιηράοπι οὗ ἴῃῇςε Μθββιδῃ βοοὴ ἰο 6 εβία- 
ὈΠ5Π64. (ἰεγίαιηϊγ, Τποιηα8 (ἐπουρὴ δβἰποογοῖς δἱ- 
ἰΔοῃΠδά ο ουὗν [μογά, γεῖ ἃ {{{|6 ᾿Ἰπογαά]01}18,) ΒΘ 6 9 
ἴο αν ῃουρῆϊΐ οἵ ποϊῃϊηρ θυ. 8 δαγίῃγ Κιηράοῃι, 
ΨΜἬἤσδῃ 6 5816 : “ Ἰ,ογά, νὰ Κπον ποΐ νἢιϊδοῦ τῃοὰ 
αῦὶ' ροϊηρ: δον, ἴἤθη, βῃουϊά Ψψ Κηον ἴἢ6 ΨΔΥῪ Κ᾽ 
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7685 Ἰιδ, Ἰη4664, 5414 1ῃ8ι ἢθ τγὰϑ ροίηρ ἴο [118 
ἘΔΙΠ τ ἤοι86, Δη πδά ἐδυρῆς {Πθι δὶ νὰ8 ἐλθ 
τὐαι, 1 πεν οι] νυ 8} ἐο {Ὁ]Πονν Πΐπὶ : θὰ. ΤἬοιηδ8β 
ΠΟΙ ΈΒΒΘΟΙΪΥ τη Δἀεγβϑίδη 8 ποι (μον. (ΤἸ πιδη.) Τπρο, 
ΜΙςἢ46}185, δηὰ Ἰδοάατγιαρα ἃγθ οἵ ορίπίοῃ ἐμὲ Ὀγ 
λοιιδ6 “ΓΠοτη848 [Ὀγιηθα δι 468 οἱ {Π6 ραίασο οἵ βοῖηδ 
ΘΑΓΓΠΪΥ πιοπαγο. Β6 {πδΐ 85 ἰξ πᾶν, ἴο ἢΪ8 ιιοβίίοῃ 
ουν ΤΟΥ 80 ΔΏΒΥΕΙΒ (866 νοῦ, 0.) 88 ἴο δχρί δίῃ ἢ 8 
τηθϑηΐϊηρ ποτ α}]}γ. Απὰ ἤτθε ἢθ Ηἰμί8 ἰδὲ Π6 
ΒΡΟΚΘθ, ποῖ οἵ βαυίῃϊν, θυ: ΟΥ̓ Πδάνθη!ν δηά θίθγηαδὶ 
[6] ]οἰγ, δηά ἰαυρὴς ὈΥ ΨΠ δὲ Ἰθδη8 8ΠΥ οπα πηρῃς 
δἰίαίη ἴο 11. “ 1 δηὶ (8ᾶγ8 6) {Π6 ἔγμθ το ἰοὸ 
δίθγηλὶ "8 : ὯῸ Οἣδ οδῇ σοιηθ (ὁ {Π6 ΒΑΙμογ θὰΐ ὈῪ 
16. “δος 15 ἔον ὀδοποιὸς, σμία6, διὰ ἀλήθεια [ὉΓ 
ἀληθινὴ, ὅδος ἀληθινὴ ἀδηοίηρ' ἃ ἔτι δηὰ βυγ6 ρυϊάθ. 
ἽΠ6 Ρἤγαβθ 15 β πὰ γ ἴο οη6 οἴη δωρί ουθά ὉΥ οὔγ 
1 οτὰ (886 10, 7. σοιηρατοά ψ ἢ} 9. Δηα 11, 925.); δηά 
ἢὶ φωὴ 15 ἴῸΓ πρὸς τὴν ϑωὴν κομίϑουσα οὐ ἄγουσα." 

Ἐ ΤΙ Ἔχργθϑδίοη τϑαΐν {0 ἰδ, νΥΆ8 830 υδ6 Ὁγ {τὸ ατθοῖκ Ῥῃΐοθο- 
Ρἢ615, δηἃ ΟσΟΕΓ5 ἰῃ ἴῃ6 ερίταρ}ν οὗ Ὠίορβηεβ, ἀρ. [,Δογί. [,. 6. Ο. 78." 
(εἰϊεᾳ Ὁγν [1,πρ6,)ὺ Μοῦνος ἐπεῖ βιοταῖς ἀντάρκεα δόξαν ἔδειξας 
Θανατοῖς, καὶ θωῆς οἶμον ἐλαφροτάταν. ᾿ : 

Εἰτοί, φοβυβ 68}}8 ὨΣπιβ ἢ ἐξ, πγοδηϊηρὶ οἴθι Α] ἔα οἰ ἐν ἰη τ Που86 
οὗ ἢἰ8 Βα ΠΟΓ, νυν Ὠ 16} ἢδ 18 σοΐηρ, 83πα Ὑγἤογα ἢσ ν»}}} γεοαῖνα δηά ἴη- 
ττοάᾳοε [ἷ8 ἔΟ]]Ονγογβ, ΤΠ θη ἢ 6818 ἢ 86 1 {6 ταν ἐο {6 : ἴῃ νοι 
δχργοββίοη, ὅδος 8 εαἱναίεηῖ ἴο ὁδηγὸς, ΟΥ ἀρχηγὸς ; 858 ἰῃ Αοἴβ 8, 
1ὅ. Ἡεῦν. 2, 10. ὅ,9. Ηδ [5:48 οδ θα 1 π256} δ 1Π6 σῦν, ΟΥ φμίάε, 
δηἀ ΔΌΚΠΟΥ οὗὨ 116 δηὰ εἴεγῃαὶ βαϊναϊξοη, πο ἱπαϑιπε 88 Ὀγ ἢΐβ. 
ἀφείτιθ ἰια δῃσννεὰ (6 ραᾷῖῃ ἴο δἴθγηβϑὶ βαϊταίοηυ (8 βοῦθ οοζη- 
τηεηϊδῖοῦβ Ἔχρ ἰδ!) ; ἔον οὐ «ἶ8 {Π|6 16. 18 Ω0 πιδηϊίοη πιδᾶς ἴῃ ἴ[ἢ6 
ἀΐβοουγβε ;) Ὀὺῖ ῸΓ ὑγὸ Γρδβόηϑ. 15, ϑίησα Πα πα8 ργοραγαα 1186 δῃὰ 
εἴεγηλὶ βαϊνδιίοη ὈΥ͂ [)]8 ἀεαίδ. ΦΑΪγ, δίηςβε μὸ δα9 Ἰβὰ τ1ι8 (0 ἴϊ Ὀγ 
ἢΐβ ρονμοῦ δηἀ οπιπὶροίθῃοα. ἐδ τῇ 3 

ΗΘ «4}195 ἢ] 86] 186 ἔγὼς ψαψ, ἱπαβηνοἢ 85 ἢ6 8 πρῖ Οοἷν (ἢΠ6 ἐγιδ,. 
υυῖ (6 οπἷν τσαψ, ΌὉΥ ΜνΝὨ]οἢ ΔῺΥ ΟἿ6 οἂῃ ΒΕ Ϊν ΘΥγῖνα δ οἴογηδί μ8ρ- 
Ρίποεβ, δηθ, ἰπαάθθὰ, ἴπογα '9 πὸ οὐδϑῦ ισαν, βἴηοςα ἢδ 9. {π6 ΘΏΪΥ δηά’ 
ἴσια γυϊόε, ἃς. ΤΌ ᾿ς οκἰά4, ἰὴ ἀχργέδβ ἴεγπιβ, ““ΝῸ σῃξ οοπλοῖῃ, 
τπηΐο ἴπ6 ΕαΙμοῦ Ὀαϊ ὈΥ πε." 
ΤῊ6 ρῃγᾶθε ἔρχέσθαι πρὸξ τὸν πατέρα (Ὀοῖκε ἀπία ἰδ Ῥαίδεν,} οὔτ’ 

[νὰ υι668; βίης δὶ νεῦς ῷ δηὰ 8. ἢθ πδὰ βα!ὰ {παΐ 6 τνδ8 ζοΐηρ ἰο. 
ἢἰβ8 Βα ΠΟ 8 πουδα, ἃς. Ὑπεγθίοσγο, ἐο οοπιο ἐο ἐἠι6 ρίἐδτ, 15. δαιιῖνα-. 
Ἰεηῖ ἴο οορηδ ἐο (λὲ αέλογ᾽ς ἰιομδο, (ἢ Βεατοηγ δδα δἰ ΓΒ} δϑοάθ. 
1 ἴ8, (Πογϑέοτο, ονυϊάθηις (δὶ της ογ) 14 ἢ 85 ΠΟΙ ἃ πῆυζο οχίθηδἷνθ 
βϑθῆβε ἰῆτη ἤδη {πὸ (αἰ τἢ ι} ατὰ βαϊή ἰο οὐίδίη ὈΥ (Ἰτὶδὶ Δ ““ ϑοσϑϑθ᾽ 
ἴο (ῃ6 ΕδίΠον,᾿" τὸ 8 ρτῆσο δηὰ ἔδνοιγ, πὰ (μ6 δεπεῆϊϑ [Βθηοα 

Φι, ῷ 
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7. εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν π. μ. ἐ. [Ι{ ἀρρθοαῖβ {δέ 
{Π6 αἰβς!ρ]65 μδά ποῖ γεῖ τιηἀογϑιοοά ουἦν [οὐ 6χ- 
ῬΓγαβϑίοῃβ. δὸ αἰῆσυϊῦ 15 1 ἴο 866 {π6 ἴσυϊῃ ἤθη 
{μ6 πη 15 ργθιοσσυρίοα ψν10}} ἔα]88 ορ! πίοπμβ.  πεγα- 
ἴογθ οὔὖγ 1 ογὰ θχοὶδιΠΊ8 “γα ἢδὰ Κηονη π|6," ἄτα. 
Το ἄποιυ 6808 ἴαγα θηοίθβ ἴο γθοορηῖΖθ ᾿ἰπὶ ἰο Ὀ6 
810 ἢ ἃ8 6 δα 1181 ἀΘβ8ογ 6 ἃ Ὠἰπη86}}, Πα πΊ Εἶν, 88 ΟΠ 6 
δρουΐ (ο ἀδρατγὶ ἴο ἢ18 δίῃ οιβ ἰἸοι86 ἴον [ἢ 6 ργροβθ 
ΟΥ̓ ρτοραγίηρ ἃ ρίδοθ [ῸΓ ἢ15 Ὁ] ονγοῦβ, δηα [ηΐΓγο- 
ἀυςσίηρ ἰἄθαι {Π|{Π 6 1. 6. 88 {16 ἴσια σα δ ἕο οἰθγηδὶ 
8. 'Γπογοίοιθ, ἴο ἄποιυ Ψ68ι85 ἄοθβϑ. ἤοΐ ΠΊΘΓΟΙΥ 
ἀδηοία (48 πιοβί σοιηπηθηΐδίογ ἜΧρ] δ᾽) ἴο Κπον (Π6 
ἀοοέγὶπο οἵ 6508 ἴῃ σϑηθγαὶ, θὰ ἰο Κπον Πέτ ἴο ὃ 
ψῆδῦ Πα 18. 1 Γαβρϑοῖ οὗ ἢ15 ρυγροβθθ, Ὀθηῃθῆϊβ, δηά 
{Π6 βεἰναϊίοη οἵ ννῆϊοϊ,) ἢ6 185 {ηΠ6 Αυΐπον. (ΤΙ ἐπιδη.) 
Ουγ Ιοτά ἤδη 8448, 88 1 ἴο πιλραῖα [6 ΠαγΒἢ 688 
οὗ {Π6 ργβοθαϊηρ ον λὐβιεϑνν 8 ταῖ86 [8 ἀτοορὶηρ 
80 {118 οἵ ἢ]8 ἀ]5ς] 0165, καὶ ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν, 
καὶ ἑωράκατε αὐτὸν, ΜΏϊΓΙ ἩγΟΓΩΒ ΙΠΔΥ 6 ΤοΠαετγοα, 
“ Βυϊΐ ᾿ιεποσίογιἢ γα Ὀοίῃ Κπον, ἀηα, 88 1 ΨΈ6ΓΘ, 866 
ἢϊη)." Ηδρτα {ΠῸῚ6 ἈρΡρΘᾶγβ ἃ β8ογί οὗ οἰϊπιαχ. ΕῸΓ 
(48 Κυΐϊποοὶ οὔβογνθβ) ὁρᾶν ἀδηοίεβ ἃ “θοροῦ ἐπεοὶρἐιέ 
1ηἴο ΔΎ της ᾿ΠΔη γινώσκειν, Μοβί τπηοάργῃ οοιη- 
τηδηίΐδίοτϑ, ἃ8 Οἶα88, οβθημῃ. Κυϊηοοῖ, δηὰ Τιπηδη, 
ἴακε ἴΠ 6886 ργθβϑθηΐῖβ 848 ἔπΐυγοβ ; οἤδημο ΟΥ̓ [6568 
Βεΐηρ γοααθηΐ 1η {Π18 (ὐοϑροὶ, δηὰ ββϑρϑοῖδ! ν ἴῃ τπ6 
ἀἰβοοῦγβα ἤοῦν τη ἀ6Γ οὐγ σοηϑἰἀογαιίίοη. Βυΐ 1 Κπονν 
ποῖ ΜΠΘΙΠΟΣ [ἢ18 06 ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ ἤἄθγο. ΑΒ ἰο {Π6 καὶ, 
10 τηυϑῖ θ6 τθηάογοά δε, βίῃσε {Π6Γ6 15 μἰδί ἢν ἂπ ορ- 
Ροβι[οη. ΤΠ Ῥᾶββᾶρθ -ἰ8 {15 ραγδρ!γαϑθά Ὀγ Καὶ!- 
ποοῖ. ““Αἴοῦ ἢν ἀθδῖῃ δηὰ γοίσγη ἴο Ηθδνθῃ, γα 
1} ΙΔῪ δ 46 γου ργα)ιάῖς 68, ἀηὰ Ἰυ ρα ποτα σὶρ εἶν 
οὗ τπ6 ΡυΓροβα οὗ {Π6 Εδῖθοσ ἴῃ βθηαϊηρ πι6, δηὰ οὗ 
ΤΩΥ.ΟΠοΘ, ἱοροῖποῦ ἢ τη6 Ὀδηρῆςϊα! οἴἴἶδοίς γὸ- 

ΥΟΒΟΪἰηρ. 8.6 Ερῇ. ὦ, 18. 8, 11. “Βυϊ οὐρα ἴο ἴ6 ΒδίδοΓ 
(84 γ8 οὺῦ 1ωοτή,}) οδῃ 20 οὔβ, δχοερί ὈΥ͂ πιὲ : τῆ 8 Ῥτοϊοεϑίηρ ἰδδὲ 
Ἦν 18 ἴπ6ὸ ΟἿΪΥ δῃὰ τηοβὶ ρεγίοοϊ ρυΐϊάα δη δυΐπον οὗ εἴθγηαὶ δ : 
δηά, τῃαῖ ὈσβΙά65 ἢ, [Ὦ6 ΓΘ 18 0 ΟΙ ΠΟῚ γγῆῇο οδϑὴ αὔογάὰά δὴ οηϊγβῃοα 
ἴο Βεανθῃ ; δηά παῖ πογεΐογα, ϑἤοονεν ὑγουἹὰ σοῦ τὨϊτμογ, ταυϑὶ 
δοϊζηονϊεάρε Φεϑυ8 85 (ἢ6 ΟὨΪγ ρυΐάς ἴο εἰΘγ8!) [ἰξ6, δηὰ ὄχρμεοὶ ἵξ 
ἔγοπι δίπι. (ΤΊ(Δη.) . 
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ΒΌΪΠ Ηρ ἴγοιῃ [{,, Τικηδη, Πονγανογ, 1.81}Υγ οὔβαγνϑϑ, 
τΠδι 1[ἢῃ15 ουσῇϊ ποί ο ῦ6 σοηβησδα ἴ[ο {{πἰ ἀοοέγῖηθ ἀπά 
ἰεδοδιηρ οἴου 1,ογά, θὲ οχίθπαθα αἰβο ἴο ἢϊ5 ἀδφαέλ 
(50 πηδᾶν δἱ ἰιδη), το [18 Γαϑγγθοιοη δηἀ Δ8σθηβίοη 
ἰο Ηδανεη, δ ψῃϊοΐ {{π|6, Ὀν {6 δ:4 οἵ 6 Ηοΐγ 
ϑρι, {πὸν Παά ἃ σοπιρίοῖθ ᾿η5] 6} ᾿ηἴ0 116 σου 56] 
οἵ {Π6 ΕαῖΠοΓ γοβρθοιηρ [Π6 54] να! οη οὐὁἁἮ πγθῃ ὈὉγ ἢ 18 
ϑ0Ώ. β ' 

8. λέγει αὐτῷ Φίλιππος" Κύριε, δείξον ἡμῖν τὸν πατέρα. 
Το {Π6 σοιιργθθηβίοη οὗ {{|656 τη υϑίθσι 8 {Π6 ριθβϑϑηξ 
"ΘΟ"  γ οἵὁἨ 116 ἀϊδο!ρ]68 σου] ποῦ δια! : 1η80- 
60 ἢ} ([Π4 ΡΏ1ΠΡ δχοϊαϊπιθ, “9 1, οὐ, βανν ἃ}8 {{|6 
δι Πθγ, ἀπ 10 881 6 0}} ι18.᾽ {ζ6811.5 144, 1ηὴ {Π6 ρχθ- 
σραηρ; νθῦ86, Ῥιοιηβοα {πᾶ 18 ἀϊβεῖρ 68. 5ῃου 
ΒΟΥ δου 866 {ῃ6 ΕδΙΠΟΓ; τπηϑϑηϊηρ ἰ(᾿δὶ (ἢ 6 Ὺ 
Βῃου ϊα δἰίβ: ἴο ἃ {γίῃθὲ Κηονίοαάρε οὗὨ {116 σου 56]5 
οὔ τη Εδιμοσ ἴογ {Π6 8α]ναίίοῃ οὔτηθη. Βιΐ ῬὨΠΡ 
(νο, 1 βθϑιη8, γϑίδγιθα 411} {πἰηρϑ ἴο 86η86) (Δ Κ685 
δοοίηὴρ ἰὼ τῃ6 ᾿ἰογὰ! β6η86, ἢδιηθὶν, οὐ με νἱβι 016 
ἈΡΡοδιίδῆςθ οὗ ἀοὰ. Τῆ8 ἢ6 δδυηθβίὶν αθϑὶγοά. 
(Γι π.) Βγ ἀρκεῖ ἡμῖν 15 τηθδηΐ ““ (ῃδι νν1}}} 885 
ΟὟΓ υἱιηοϑὶ Ψ 568. 5 Θχργθϑϑίοη  εἴβίθιη ἶ 
ἰυϑιγαῖθ8 ἔγοπι ΡΙυΐ. ΤἬΏΘορ. εἰ γὰρ σύ μοι ἐθέλεις συνεῖ- 
ναι, ἐξαρκεῖ, καὶ ὀυδένα ἄλλον ϑητεῖ. [ΚπϊΠ 06] ΟὔΒογνα8 
τηδι ΡΠΠΠΡ βθθιη8 ἴο ἢᾶνθ θΌγη6 1ῃ τηϊηα {086 ρ88- 
8065 οὗ [ῃη6 Οἰὰ Ταβίαιηθηῖ, ἤογα [8] οἱ οι85. {{πη 685 
8ΓΘ δηπουησθρά ἴο ἴπ6 δον βῆ πϑίϊοη, ἴῃ ψῃϊςοὴ αοά 
ἢ 56} νόου ἀρβοθηά το Ηθάανθη, δῃηά νοιυ]ά 
ΘΟΠΊ6 ἴο {Π|6 ἀ5ϑἰϑίδῃςβ οὗ ἢ15 ρβεορίθ. (8ε6. Μαὶ. 8,1 
8644. Μαί(ἢ. 11, 9. [8. 40, 8 5646ᾳ. Μαίίν. 8, 8.); 
ὙΠΟ ἸΠΔΠΥ «ζ06ῃν}85 ΘΧρ πο οὗ [Π6 (1π|68 οἵ {Π6 
Μεββίδῃ. ῬἢΠΠΠρΡ τἤθη υπαἀΔογβίοοά [ἢ 686 το δρ ἢ οΥς 4] 
-ΧΡΓΘΒΒΙΟἢΒ 88 6 δα ἀοηθ ([πΠ6 ψογάβ οἵ (ἢγίϑι, ἐξ - 
ἐογαἰΐν ; Δα ϑβιυρροβίηρ ἰΠδί 96518 ψουϊ ῬΓΘΒΘΠΟΥ 
Θ5180}158} 1Π6 Μαβ5814Π᾽8 Κιηράοι,, οὐ {πη ΚΊηρ Οὔ τΠ6 
ἈΓΟΙΏ864 ἀρροάγδηςο οὗ Οοἀὐ δἱ (ἢδὲ ρειϊοά, ἀσϑίγθα 
ὨΟΙΠΙΠρ 80 ΘΔΓΘδυ νυν. (Κυΐϊη.) ΤΠ18. ΘΧρ] σδῦοη, 

Ἐ ΤῆΘ 9ονν8, οἡ δοζςουηὶ οὗ ἴ6 ἔγοαυθηΐ δρρεθδγδηοαβ οὗ {ΠῸ 
θεὶϊγ, οσοποεῖνοα βδιιοῇ ρΓΟΒ8 ἰ4688 οὗ Ὠὶβ δβϑβῆςς, ἰπαῖ ἴεν τνου]ά 
μεϊενα μ0 οἤ6, Ἔχοορῖ ἢϊω ἰο νοῦ σὐά πα τηδηϊεδίεἀ ἢ 1561 ὉΚ 
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Ἰιονανοῦ ᾿ὩρΘΏΪΟΙ8, 566Π18 ἴοο ἰβθοιγοα δηα ἤγυρο- 
{Ποιςαὶ, ἀπ {ΠπΓοίοσα Ὠυθοδιϊουβ. 

9. τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμωῦν εἶμι, α. ΜδῺΥ δῃοϊοπὶ 
δηὰ τποάϑγη ἱπίογριδίογβ {π|πκ {παὶ (Ἰδὲ ἤθγα 
τοίου ἰο ἢ8 δωδέϊπιο απά αἰυϊθο παέμνο, πδταοῖυ, ἴμδὶ 
6 ᾽45 ἀϊν)6 ρονοσ δπα Κπονψίθι σα ἴῃ σοπηποη ΜΠ ἢ 
{6 Ἐδίῃοσ, δηᾶ ἰ5 οἵ {ἶΐπ8 β8δ:ὴ6 βρββδθῆςθ. [Ϊῃ {ἢ}18 
νον Ευίμγτηῖα8 {Πππ18 ρϑγαρἤγαβθϑ : “ς 50 ἰοηρ; ἢᾶνα 
Ι Ὀφοη ἢ γου, δηά (ποι παϑὲ πού Κπονψῇ π|6, 
ῬΒΠρΡ : ἔον ἀϊν!πα πδίαγο σαμηοί 6 866 οὐ Κῆοψη. 
ΤΠ ἀἰδοῖρ] 65 μα, ἰπ4666, ῸΓ ἃ σοῃδιἀογ Ὁ 6 {1π|6 

δη)ογοά {Π6 ἰπϑίγιοιίοη δηάὰ ἱἹπίηδίθ σοηνογβα οὗ 
6818, 8ηα δὰ Προαγὰ ἢΐπὶ Θβρϑοῖδ! ν ἀθοίαγα ταῦ [6 
οδπ6 ἴῃ ΟΥοΓ ἴο ἰαῪ ἀονῃ 15 [ἶ ἔογ {π6 βαϊναίίοη 
οὗ τὴϑῃ ; δἱ (6 βᾶπηθ {1π|86 δχῃογίηρ ἰἤδπὶ οΐ ἴο 
ΙΑΥ τ} ἰγθᾶϑγοβ ὈΡροὴ Θαγί), ὑὰζ ἴο 866 Κ προ 
αἴϊον τΠ6 ϑ3ρι{ὰ84] θα οἤς8 οὗ {Π6 Κιηράοιη οὗ ἢδάνθη. 
ΤἬΘΥ Πα 866ῃ {ἢ β8 πο γ οὗὨ [18 116, ἢ18 σοηϊθιηρὶ 
οἵ δαγίῃ !Υ γίοθϑ δηὰ Ποηου 8, ἢ͵8. Βυ τη! δϑίοη ἰὸ {Π6 
Ἰοννεβί βϑίδίε οἵ ρονθγίνυ δηα πίβοσγΥ, ἀββίγηρ δπὰ 
βθοκίησ δῇιογ ποιρῆῦ θὰ (η6 β8ϊνδοη οἷ. βουΐ8. 
ΤΟΥ πιά, τηογϑονϑι, 8566 ἢ 18 πιαγοϑέψ, “ [Π|6 π|Δ]) ΕΒ{γ 
ΟΓ [Π6 οὐἷγ Ὀοροίίοη οὗ [Π6 ΕδίΠορ᾽ μὼ 1,14), πᾶν, 
ΨΘΓΘ 5 ΠΟΓΟΪΥ ἰο 866 ἢϊπὶ αΐθ ἐὸν ἐΐθ ἠμπιαη γαρο, 
Βυΐ ἴῃ 41} 8 ΤΠ6Ὺ δα, 1ὴ ἰδοΐ, πραγὰ δηά 5θεὲπ ἐἢδ 
Ἐαέδον, ᾿. 6. ἴ[ῃ6 προ, ἀθοῦθοβ, σου ηδο8, Δηα ψογ8 
οὔτΠ6 ΤλίΠ ον σοβρθοιηρ [Π6 βαϊναίίοη οὗ θεῃ. Ηβ 
ΠΟ βὰν «6809 ᾿ἰνίηρ, δοίπρ, δηά αγίηρ, δαιὺ, 1τπ 
ἴαςί, ἐλ Γαέξον, 1. 6. (ἰὴ 6 τᾶρ οὗ {Ππ6 ΕΔΙἤ ΘΓ, δηά (ἢ 
οἴῆρ!ο8 οἵ (Π6 αἰνίπθ πδίυσγθ, ἢ οἢ δι. Ῥδὺ] σ4}}5 τἢ 6 
ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ 
(Η εὑ. 1, 8), (ῃ6 ἰονε οἵ {π6 Βδίῃθι, ψῇῆο 8θηΐ 1}15 
ϑοη ἰηΐο {πΠ6 ψοτγὶά, {Π6 σοιη8ο] ΟΥΚἽ (η6 Εαἰποι ἔοσ (ἢ 6 
88 νδ!οη οὗ πηθῃ Ὀγ ἢΐ5 ὅοῃ, {Π|6 Β ργθπηθὶν ψγ 156 ρ΄δῃ 
οἵ {Πδἱ βαἰναίίοη, δῃά, ἤπ4}}γ, {Ππ6 Μ}}}} οὗ (ῃ6 Εδίθογ, 
[δὲ 41} 5Βῃου]α Ὀα]ίονα ἴῃ τ[μ6 ὅδοη, 8η4, ᾿ῃγουρἢῇ ἢ]η), 

ἃ οογίδι ἢ δχίθγηδὶ δηκ ν]8: 016 δγαθοὶ. Τι8 ἜΓΓῸΣ (Πα ἀϊβοὶμ]65 οὗ 
ΟἸἩ γἰϑί αἷ89 δὰ ᾿ταδὶυ θα ; δῃὰ ἢ οί 88 γεῖ ραϊὰ δβιββοίεηιϊ αἰϊδη- 
ἰἰοη ἴο οοΠ]θοὶ ἔγομπι ον [μογα 5 ἀἰϑοοῦγϑοθ (Π 6 ἱπλελλίογ δ! ν οὗ {με 
θεῖν. (δομοείίροη.) 
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δἰίδιη βαϊνδίίοη. (ΟΠΊΡΑΓΟ νοῦ. 7 Δη4 12, 456. ΤΠοΤΟ 
45, ὑπουοίογθ, πὸ ποοά {πὲ οὐγ 1,οτὰ ποι] ἤδη 
βῆον {Ππ6πὶ {πὸ Βαίῃθυ, δῃα πιοῦα {ΠΥ δχρουπηά ἢ18 
σου )8618 Δπαὰ ἄθοῖεθθ. ΤΠΟΥ πὶρῃΐ αἰγοαάν ἢδνθ 
8:{Π Ἰ| 6 ΠΕ] Κηονγη {π6π| ἔγοπι {Π6 ψογὰ8 δηα δΔοί] 08 
οὗ ουν 1, οτά, δηά τυοκία δμονεἶν Καον δηα σοιηργομοπά 
[Π6πὶ πῖοῦθ ζωϊέψ ὉγΥ 1ῃ6 ᾿ηβρίταίίοη οὗ {Π6 ΗοΪὶγ 
ϑρίτιί. (ΤΙ δη.) [Ι͂π Π185 νίϑνν ΜΘ ΠΙΔΥῪ ΘΟΙΊΡΑΓΘ 
16 [ὉΠ] ηρ ΡΆ388ρ68 οἰεα Ὀγ Ῥοἰβίοίη, ΗἹρροϊνί. 
Νοοί. 7. τοῦτ᾽ ἐστιν, ὃ ἐμὲ ἑωρακὼς, δι᾿ ἐμοῦ τὸν πατ ρα 
γνώναι δύνη, διὰ γὰρ τῆς εἰκόνος ὁμοίας τυγχανούσης 
εὔγνωτος ὁ πατὴρ γίνεται. ϑΑΠΠΘαΓΙπὶ [οἱ]. 107. Φ. 
“ὙὙΠοΟνο νυ 880 ΑὈγδιαῃ 8414, Ηθ 15 [ϑιας. Ὑγ8ο- 
ΟΥΘΣ 88. [β88δς, 5344, Ηθ 18 ΑΌΥδἤδιῃ." ᾿ 

10. οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ, καὶ ὃ πατὴρ----ὁ ἐν 
ἐμοὶ μένων. 

ἼΠοθ6 ννοΓ 5 δἴὰ τηδϑηΐ 88 8 ἔμ ||6 Ὁ Ἐχρ]δηδιίίοη οἵἨ (δε ργεοδεάϊηρ,. 
ΤῊ ἤτϑί οὔ {π6ε6 γειμδγ 8 0]6 ννογάβ, ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ, καὶ ὃ πατὴρ 
ὁ ἐν ἐμοὶ μένων, (δορά διμγα 10, 18. ΨῇθΓα 866 ἴῃ6 ποῖβθ,) 8.6 
ἐχρίαἰηθὰ Ὀγ 1Π6 πηοϑῖ δηοίοηΐ ᾿ΠΙΓργοΐαγβ, δηά ἔγοιῃ ἴμε Ὀγ Αἰἢ8- 
Παβὶι8, οὗ ἰῃ6 οοη]υποίϊοη οὗ (Π6 ἘΔΙΏΘΥ ἀπα ϑοὴ ἱἰῃ γεβροοῖ οὗ 
πδίωυτα, ἀπ ννῶϑ εἰηρογεὰ ἴο ἀεφίδηα ἴῃς τπηἰγ οὗ εββϑῆσα οὗ ἰδς 
Βαῖηεν δῃ ὅθ. Α58 ἴο (6 ογηιυΐα εἶναι ἐν τινι, ἴϊ ῥα ΙΉΪγ Ἔχργθββεθ 
ἸηςἰτπηΔῖ6 σοηϊιηοίίοῃ νυνὶ ΠΥ ΟΠπ6. Βυΐ (48 Βοβθημ). οὔβεγνοβ,) 
δἷποθ ἴὑγχὸ ἸΠΔΥ ὃ6 σοηῃ)οϊηρα πῃ νϑγίουϑ νν8γ8, 1[ἴ οδὴ ΟὨΪΥ 6 ἀεῖίεγς 
ηιϊηθα ἔγοπι ἴῃς σοηϊοχὶ οὗ ΔΩΥ͂ ραβθαρ6, ννῆδῖ δογέ οὗ σοῃ)]υποί ἢ 18 
ἰο Ὀ6 πηδογϑιοοὰ, 7.8 ἰὴ Φοῃη ὦ, 5. {{π|086 816 βαϊὰ ἴο Ὀ6 οοηγοϊποά 
ἢ Οοὐ, το ΟΌδΥ (ἢ ἀοοίςί η68 οὗ (ἢ γῖϑὶ ἴῃ ἔδι ἢ δπὰ ἰονα, δῃηά 
Θϑρθοΐδ! ν δοϊκηον]εάρε (ἰ ἰονε οὗ (Ἰοΐ, ἰη βαησΐηρ ἷ8 ϑοη ἰηίο {Π6 
νου] [Ὸν με βαϊναϊίοη οὗ {π6 μυμηᾶη ταος, ἐπ γαΐαγη, Ἰονίηρ; δηά 
Ὁ ΟΥβἢϊρρίηρ . ΤῊΪ8. 5 ἰὰ 1 Φοδη, 1, ὅ. οαἸ]εὰ κοινωνέα μετὰ 
τοῦ πατρὸς, οοπ)]αποίίΐοη νυν) (ἢ6 Ἐδίμεγ, ΌῪ {π6 Ὀοπά οΥ̓ Βα! ΑΓ 
[δ] ηρ δὰ ἰονα; βδίῃοα {πΠῸὶ Ἐδίμπαν Ὀεδγεῖῃ Ἴχόθοαϊηρ στοαὶ ἴον 
ἰοννᾶΓ8 τη6η, οοηΐογσγοίἢ ὑροῦ {θη} Ὀθηοἤίϑ οὗ ονοῦγ βοσῖ, δης ὈΪ668- 
οἴ (ποῖ ὈΥ ᾿ἶβ ὅοη : δηὰ ἴδεδε ἰονθ δηᾶ ννουδϑῃΐρ (ῃς Ἐδίῃεγ, 
Ὀοηά (ἰδεῖν τηϊπήβ, δηὰ σοπίοτῃῃ [Ποὶν ᾿ἰνο8 ἰο {πὸ σα] οὗὨ ἴῃ6 Ὠὶνίηα 
Ψ}}}, 7281 848 ̓π ἔσηι. 8, 1. 16, 11. 2 (ον. 5, 17. ἴΠπ086 86 βαἰαὰ ἴο 
"ὲ ἐπ ΟΠ εὶβῖ, τ πο ἃΓα μη δα ὁ ἠὲηι ἴῃ ἴα οἸοδοδίὶ δοηδβ οὗ ζαϊ [ἢ δῃᾷ 
ἷονε. Μοῦβϑονϑιυ, ἱπ 10, 38. ποῖα οἵἷἱγ [μογὰ Πδὰ βροΐθϑθῃ οἵ ἢ π)56 1 
δα {ΠπῸ ΕίΠον, {εἰοωϑ)ὶρ οὗ τοοτίς απ ροετ τουδὶ Ὀ6 υηάότγβίοοά, 
Τῇ βάηθ οοπιμηὶίῳ 18 θϑηῖ ἴῃ (Π6 ργεϑεηΐ ρϑβδαρα; ὑθυῖϊ νυ] ἢ 
8βοῖηθ δα ἀϊτίοη. [ἢ ἴπε ρμγεσβάϊηρ; νϑύβεϑ οὐῦ 1 ογὰ ἢ8α βαϊά, " πὲ 
ἀΠαϊ Θ6αῖ ἢ πι6, βεοῖ ἢ ΤΡ Βαΐμεγ, το (45 να οὈβεγνθα,) 15 ἴὸ 6 
υπἀετβίοοα οὗ Κηονϊοαρε οὗἉἩ (μα Εδίμογ, 8 οουηϑεῖδ, νν}}}, δῃηὰ 
ΝΟ 8.᾽ (Γι δὴ.) 

. 1 (δε ἐἸ]]οννηρ νγοῦτὶβ 968115 58γ8, “1 9ρεᾶΚ. ποιμίηρ; ννιΐοα ΙὮΥ 
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ἘλίΠοΥ οἵ} οὶ δρεαῖκ ὑγ 6. ΨΥ αΐβοοτον 1 ϑρεδίς, 18 ΟΥ̓ 8 δυρ- 
Βεβίίοη, ποῖ πλῦ οὐνῃ ᾿ποϊ παϊίοη. ὉΥ̓Ββαΐϊβοανεσ 1 ἀυ,} ἀ0 ἴη σοῃ- 
[ογπλν ἴο [8 νν}}. ΑἸ] {πἰπρ8 διὸ {πὸ Εδιογ᾿ 8, νυ] σἢ ἀγα βαϊ ἡ ἀπά 
ἄοπε ὈΥ πιΘ. [1 αν λίπα δῃου ὰ Ὠϊτηβ6} δα άγθββ γου, ἢ νου ϊά 
ΟἿΪΥ ΒηῪΥ͂ ταὶ 1 587; νου ΟὨΪΥ νοῦ κΚ ννῆδί 1 ἡγοῦ. Εγοπι 8}} 
ὙΠ οὗ 1 ΟἸΘΑΓΙΥ ἈΡροδΓβ, ἰπαῖ 96808 τηθϑηΐ ΑΓ δηα σοηϑοηῖ υἱτἢ 
ἴἢς Ἑαίῃον, ἰῃ σεϑροοῖ οὗ νογὰβ8 δῃὰ ἐεεάβ, δηὰ ἰηϊεηήεα ἴο ἴεδοϊι 
ναὶ 6 πλὰ οἴδθη ὈείΟΓΘ δϑϑογί θα, (866 7, 16. 8.4. 8, 48. 14, 49. 
5, 19, δηὰ 86. 10, 837.) παπιεὶν, {παῖ 18 ννογά8 δὰ ἢ13 νου κα δΓδ 
ποῖ δυηδῶ, Ὀυϊ Δἰιορεῖπον αἰνίηθ. Νονν, ἔγοπι {116 ουηίεχι οὗἁὨ ἴΠ6 
Ρτγεβεηΐ ρᾶβ38ϑρ8 ἴΐ ἰ8 πηδηϊξεϑῖ, {παῖ ἤδη οἱὐἵν ψοτὴ 81 {πὶ ἢ 18 ἐπ 
ἴπε ΚΑῖΠογ, δηὰ ἴ[Π6 ΕδίθοΡ ἴῃ Πὶπι, Πα πγοδαιῖ ἴο ἱπαϊσαῖς ὉΠ οννϑ Ὁ 
νι τἢ τη6 Εδι ον, ραυν ραν ]γ οὗ ἔδο  ρ9 αἱ σοι!η5618, ἀππὰ ραν γ οὗ 
γνογιῖ9 διιὰ νοΥγ ΚΒ; 88 γνῆθη, ἰηῃ 10, 830. ἢδ6 ειϑϑογίβ ἴῃδαί ἢ δηὰ τῆς 
Βαι ΠΟ ἀγα οη6, Πα τωϑϑηΐ ἴ0 δβαργθϑβ (8 8816 δϑϑοοίδίίοη οὐ δε]; 
δηὰ ννῖ]], απ αἱ πῆς "ϑδι)6 1626, οὗ 'ννοῦῖς ἀπα βοόονοῦ ἢ ἴα ΕᾺΓΠΘΓ ; 
δὴ ἴῃ 10, 838. ἡ ἤεγα 6 ΘΧΡΓΘ35868 Πλιἴιι8] ΘΟὨ)υποιΐοη οὗ πα δηά τἰς 
8Β8Π|6 ΘΠΟΙΡῪ δηὰ ροννεγ, βαῖ, εἷηπσς 8 σοπ]υποίίοη ἢοΐ ΟὨΪΥ ἱπ 
γεϑροοῖ οὗ εονηπδεὶ απὰ εοἰξί, ὈὺῚ 'ἴῃ Τεβροοῖ ἴὸ οὔθ διὰ ἴῃθ6 δϑηϊα 
ἐπετβῳ απαὰ Ῥοισόγ, βιι8ἰ8ῖ8 Ὀδΐννθοη ἰπῈ ΕδΠο δηπ ὅοη, ἰΐ ΠΔΥ ὑς 
ἤδηςα, (ἢ σογίδϊ πῖν ἰηΐεγγειῖ, (παῖ ὑπεγὸ 18. αἰδὸ Ὀοίννθθη {ἢ 6πὶ ἃ 
ὁονπμ πο οὗ οπε απιὶ ἐδιδ δαπιθ παΐμγὸ: απ ἤθη οὖν [,οτὰ ΔΗ Γη}5 
{παῖ [6 ΕδΊμον αὐϊάθί ἢ ἴῃ Ὠΐπλ, ἢ [88 ἰηαϊσαίθα ἃ ροεγροίυϊγ οὗ 
τηυίυα] σοηϊυποίίοη, αηὰ ἰοδῖβεθ (παῖ τ 18. ἱπηροϑδβί Ὁ]6 ἢ βῃουϊὰ 
δνΘΥ ἀο ΔηΥ ἴπίηρ, ΘΟΠΙΓΟΣΥ͂ ἴο ἴΠ6 πη, οουμδεὶ, αηὰ υνῖδῆθϑβ οὐ ἴῃς 
ἘΔΙμογ. (ΤἸκἰπγαΠ.) 

11, πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγώ ἐν τῷ πατρὶ, ο. [6818 
[,48 αἰγθδάγυ 8 ἃ ἐπὶ μα ἐἸἘΕ[δγθιἢ ἴη ἢο γοβρθοῖ ἴγοιη 
ἢἷ8 ΕἈΓΠοΓ,. Ὀιι γταῖποσ (παΐ 19 ΕΔΙΠΟΥ δηὰ ἢδ 816 
τηοϑῦ οἰοβοὶν σοη)οϊηθαά ἴῃ τοϑρθοΐ οὐ οουηβοὶ ἀπά 
δοίίοη, δηὰ ψἠηδίβοανου ἢ βρθᾶκβ, οὐ ἄοϑβ, 6 ἴῃ 6 
Βα 8. ΤὮϊ8 ἢ6 ποῖ ΟὨΪΥ γορεαίβ ἴῃ {πΠ686 Ψογάβ, 
θυΐ Δαἀπιοη]βῆθ8 ἢ 8 ἔο ἢ ονγογβ ἴο γαροβα [δ ἢ τη {Π6 
ΔΒΒθγΊ!ΊΟη ; [6118 ἴπΠ6πὶ 1 {Π6Ὺ Παβιϊαίθ ἴο ἀο 80, ἢ5 
ἀδοάς ατὸ οσαἰουϊαϊοα ἴο σοπῆτγπι 1[{. ΕῸΥ 88 ἰο ἃ ἔτη 11 τ 
Δη4 ρορευΐαγ ῥγοοῦ οἵ {ῃ18 ᾿π|πηαῖθ σοη]αποίίοη σι ἢ 
τς ΤΠ 6γ, ἢ6 ἀρρ681]8 (88 ἴῃ 10, 88. δηά οἴβενθγο) 
ο ἠϊδ ιυογῖδ ἃ8 τηοϑῖί πηδηϊίοϑί δγριιπ,θηΐβ (πᾶ 
ἴο ἢπη δηά ἴο [15 ΕΔΙΠΟΓ {ἢ 6 ΓΘ 15 1ῆ)6 881η6 πηϊηά, 
ΜΜ1}}, ΘΏΘΓΡῪ, ΟΜ ΘΓ, ἅς. Βὲν ἴῃ τὰ ἔργα ἃτα τηοδηξ 
1158 ηεΐγαοἶεδ ; ἴον [688 ἢ ἢδ5 ἀ 511 Ὡρ 15Π6 4 ἔτοιη ἢ18 
νοῦ. (ΤιϊδΔη.) 

Νοαβϑβεϊξ, Ἰη4664, (Οραβο. 2. 888.) Θχρίαίῃβ. {ΠἸ 6 πὶ 
ΟΥ̓ (ἢ σι 81᾽5 ἀοοέγίπος δα [ἢ 6 Ὀυιβίη688 οὐ ᾿ἱπϑιγυοίίοπ. 
ΒΒ {Π|8. ἸηἰοΥργθίαιοη (οἷ 15 ΔΓ ἰοο [παϊ164) 
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48 ὕθϑὴ γοδιίεὰ ὑγ δίογγ, ϑοβοῖί, ἴῃ [118 Ὁ 188. οὐ 
(Π6 Ιηἰοηΐς οὗ ΟγΙ81᾽8 τ]γ801685, Ρ. 1. ρ. 82, δηά 
Κυϊΐϊποεὶ ; δουρὶ ΤΙ τπδη {Π|0Κ8 {πὶ (ἢ 686 ΙΏΔῪ 
θ6 ἐποίμαεοα ; δὰ (δὲ ἔργα 56 6Π18 (ο ἴᾶνα (Π}18 5686 
1η 16 ἔ]Π] ΟΡ νΘΓ86. 

᾿ Φ, ὁ πιστεύων εἰς ἐμξ, τὰ ἔργα ---- ποιήσει. 

Το δποοιυγαρα {ἰοπὶ δηὰ π[ἰηγυΐαία [Πεἰν Θχογίοηϑ, ΟἿγ [ογὰ βιιὉ- 
Ἰοΐῃϑ ἃ πιοϑῖ ργδοίουϑ ριοιπῖδα,; τ ἢ, πονγανοῦ, (Κα τς γ οἷα οὗ 
(8 5 Ἰαϑὶ ἀϊδοοῦγ56,) δρρεγίϑὶ ποιὰ ϑδοϊοὶγ ἴο ἐδε εἰἰδεϊρίεε, ἰοὸ ννῆοπι 
{πα ἀϊδοοιιγβα τνα5 δά ἀγεββθα, δηὐ ἢδ8 ΠῸ γείδγθησα ἴο ὑεἰδθυθγα ἴῃ θ6- 
ποταΐ, πλοῦ 685 ἴο δείξουοτα ο αἰὲ αρε8.: πᾶν, ἰὰ ἀϊὰ ποῖ ἀρρμογίαίη ἴο 
{πὲ αἰδεὶμίεθ οὗ ον [μοτὰ αϑ διε, Ὀὰϊ 85 θεῖς ἴῃς ἔαΐυγα ἐέαολογς οὗ 
ἰδ γ6 Προ, δηα δμσοθββογ8 ᾽ὶ ἴΠ6 ννοτΚ οὗ ἀνδηρο]  Ζαί!οη : ἔογ (86 ἷν 
ὀπσουγηρειηδηΐ, ΟΟΓ [μογὰ 88γ8, (παῖ ἐλδν ΠΥ νοηίυτα ἴο Ὦορα ἔοτ 
τοδῖοσ δυσοθβδ ἢ ὑπαὶγ ΠΣ ΒΕΓ ἴδ δ ἢδὰ ἴῃ 8. ὙΠαΐ δυςῇ ἰδ 
ἴῃ 86η56 Οὗ ἴΠ6 τυογάβϑ μείϑονα τούτων ποίησει, 186 οἶδδαγ ἔγοην ννῃδῖ 
οὐ μογὰ ἱπητηθ δῖον δι} 0) Ἰ 8, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα μον πο- 
ρεύομαι, ΝΥ] ἢ ννογ8. ἱπαϊοαίθ ἴπαὶ ἴΠ 686 ἔργα νγόγα ἴο ἴδ Κα μίδος 
αἴίογ ᾿ἶδ ἀερατίυτε ἴο φρανεη. Τὸ δος δὲ αἰδοὶρίες (ὨδῺ οἷν 
Γογὰ ργουμηϊδοα : 19ϊ, [παῖ {ΠΕ δου ἃ ροτγέοσῃ ἴῃ βαίηα νόγκ8 {ἰναῖ 
ἢ ῃδὰ διἰΠεγῖο Ἵεβεοίθα. Βν {[|Ἰε86 ἔργα οὖν 1,οτὰ τηεδηΐ, μοὶ ἴῃς 

. ΜΈΟΪ6 ψνοτκκ ψῃϊοἢ δ Πα ἀοηα, ννὰ8 ἀοίῃρ;, ΟΥ βῃῃοιϊἃ ἀο, ἔὉΓ {{π6 
δοαι ϊγοηηθηΐϊ οὗ δυμηδη δαϊναίίο ; Ὀυΐ ΟὨΪΥ πὲ ρατγέ οἵ [ιἷβ οὔϊος 
νν Ὠἰσἢ ἢ6 παα ὨἰΠεγῖο αἰϑοδατροά, δηά ννῃϊο ἢ ἢ 6ἰβαννῇεγα οα}}8 ἢ 6 
““γγοτῖ σοτητηϊτεα ἴο ἰπι Ὀγ ἴῃε ΕΔΙΠΕΓ." (866 17, 4) Τῆΐθ οοη- 
δἰδίθ ἃ ἴῃ σουμηιηϊοδίϊηρ᾽ ἴη6 Ὠἰνῖπμα ἀοοίτίηα τεϑρεοιρ; {μ6 οουῃ- 
8619 αηα ῬΌΓΡρΟΘΕΒΘ οὗ ἴῃ ΕδῖΠοΓ ἴῃ βοηάϊΐπρ [ἢ ὅ0η, δη4 [ἢς 88 ]νᾶ- 
τίοη ἴο ὈῈ οδίδϊηεδα ὈΥ ᾿ΐπι; ἴῃ νογκίηρ ταϊγαοῖεβ ῸΣ ἴἢ6 βίσσοιΓ 
οὗ (ἴῃς «Π]οϊοα, δηα ἴα ἰε8:1Βοαιίοη οὗἁὨ ἢἷ8 Ὠινίηα τη ϊβϑίοη ; ἴῃ οοἱϊ- 
Ἰεοιῖηρ ἀἰβεὶ ρ᾽68, δη] ργοπιοίηρ;, ΟΥ̓ ΘΨΘΓΥ͂ ΡΟΒ810]6 ὑυϑῦ, {16 τνεΐ ἕισα 
δΔηἀ βαϊναίίοῃ οὗ ἢϊθ σουηϊγυτωθῃ, ΟΥ τ ΠΟΙΏϑΟΘ ΟΣ Ὧ6 Βῃηουϊά οοηνογί 
ἴο ἴα ἔλἢ : τἢ8 ομϊποητὶν ρ]υγ γίηρ, ἴπΠῸ6 πᾶῆλα οὗ ἢἶβ Ἐδίδευ, 
(ϑεε 17, 4.) Τοθα βαηθ νΟγΚ8 νγογα ἴῃς αἰδοὶρίος ἴο ἀο, ν ἤδη 
1ΠῸγ Θῃου α βυσσοοα τὸ ἴ6 οβῆοα οὗ (ἢ γίϑῖ ; δηὰ δυο ἵππον ΤΟΔ 
εἰά ρετίοτπι; ϑίποα (ὭΘΥῪ ρτγοιηυϊραϊθά ἴπε ἐοοϊγί πα οὗἩἨ Ομιϑε, 
νου Καα ταῖγϑο 68 ἴῃ ῥγοοῦ οὗἉ 8 Ὠϊνίηδ πηϊβϑίοη, Ὀγουρς ΟΥΣΓ τΏΔΩΥ 
ἴο ἴΠ6 δοκηονϊεαρταοθηΐ οὗ [86 αι (ἢ, ταοβί 1]]υι5[ γἰοιιδὶν τῃδηϊ βιὰ 
6 ΝΊΟΥΥ οὗ Οοά, δηὰ γμτγοπιοίθα [δε ϑαϊναιΐοη οὗ θη. Βαϊ οἷις 
Π,ογὰ δβϑυγεβ ἴποπὶ ἴΠπαὶ [ΠΟΥ 804} ρδΓΪΌΓπὶ φγοαίετ ὑγοΥΚ8 ἤδη 
{Π|6868 : ΟΥ̓ γγ ἢ ὨοΤΕΡΕΓ νγὲ ἅΓε ἴ0 υπαεγϑίδηα, ποῖ ργοδίαυ μέγ δ6; 
ἴον 88 ἴὯΓ 85 γεραγῶβ ἴΠ6 λίγο ΐθ8 ννογκεὰ ὉγΥ τπῸ Αμοβί!εβ, ποῆϑ 
ΕΓ ϑιογ ἐἰἰμδίτίοις ἤδη (ἢο86 μεγίοιμμθὰ ὈΥ οὐν [οτὰ, (ννΠο, 
ἱπάεοά, ννου θα νΟΓῪ ΤΔΩΥ͂ ποὶ γεοογάδα ὃγ ἴπΠ6 Ἐνδηρε) ἰϑῖ8, 866 Ζοὶ. 
40, 830.) γαῖ ΟὨΪΥῪ ἴῃ ἃ οσεγέαϊπ ἀδρτεθ, ῬΆΓΑΟΪΥ ἴῃ γαϑρεοὶ ἰὼ {πεῖν οβῆος 
Δῃ 4 πλ  ηἰϑί συ, (Ὁ ἢἰ ἢ 8 δίοπε {Π6 ϑυδ]εςῖ ΟΥὗὨ [686 ννογά8,) δηςὶ, ρα 
ἴῃ γοϑραοί ἴο ἴΠε εἤεείς οὗ [δὲ τηϊηἸδῖγγ. Εὸν ( γίβι ἰδ ρὴς δῖ 
ἴογ ἴἤγοο γθ8 18, ἰΏ Ῥα] οϑῖ! 0 ΟΌΪΥ, δηὰ ἢ 9 διιἴογθ οοηϑίϑίοεὶ αἰηγοβῖ 



δ9ᾷ ΒΤ. )0ΗΝ, ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. 

οηίίγεὶν οὗ ὕεια: Ὀὰϊ {π6 ΑΡΟΒΙ]68, ὉΓ ἃ ἸΌηρ ϑεγὶοβ οὗ γεδιϑ, δη 
(Ὠγουρδουϊ ΠΟΔΡΥ ἴῃθ6 σψοϊα οὗ ἴῃς οἷν! ! ]χοὰ νου]. ΟἸγίδὶ 
Ῥτεδοῃεα ἴῃ ροθρε] οὔ {(π6 Κἰηράομι οὗ σὰ δηὰ ἢἷβ σοιηθε]5 ἔογ (ἢ 6 
τεϑϊογαϊοη δπὰ δἰϊδϊηπηθηΐ οἵ ϑαϊνδίίοη Ὁγ 8 ϑανίουγ; γεῖ Βα οου]ὰ 
ποῖ Ὀγίηρ ἰογιψαγά οὗ δχρίδίη 41} ΟΠ γιϑιίδη γαῖ 8, ποῖ ὄνθη ἴο ἰνΐθ 
αἰδοῖ ρ!εβ, ϑίποας ΠΥ ΨΈΓΘ 85 γεῖ υηδοϊα ἴο Ὀεᾶν πεῖ. (566 Φοδῃ 
16, 14.) ϑοπς τὨϊηρβ πα οου]ὰ ΟὨΪΥ Ὠίηΐϊ αἴ ΌΥ ᾿πιᾶρδ5 δὰ Ἵοοῃ- 
Ρδγίβοηβ. (δες {[πι|κε 8,10.) Βιυῖ ῃς Αροβίε8, δέϊοι. ἴς ἀδραγίυγο 
οὔ τπεὶν [γὰ, Θη] ἢ ϊεηθα ὑγ (Π6 ΗοὶΪγ ϑρίγὶῖ, ἰδ ρῆί ἴῃ 6 ροβρεοὶ ἔτ 
ΤΏΟΤΕ ΟἸΘΑΡΙΥ αηὰ Ϊγ. ΟὨγίϑι ογκοαὰ νεῦῪ ΤΏΔΏΥ τηΐγϑοὶεβ, ποδὶ 
Ὀὲπεοῆοΐαὶ ἰη οθδοῖ: γοῖ πα οου]ὰ ποῖ ἰηάυοα ΔΩΥ οοπείἀεταδίο πμπιδετ 
ἴο Ὀε ον ἐπ μη. Νον, ἴδ ργεδῖεν ϑιιςοθβ8 δἰἰοπ θὰ {Π6 οχογί! ΟΠ 5 
οὗἨ [6 Αροβί!ίεϑ. Ομ βδἴηρ)]ε βεαγμοη οὗ Ῥείεσ οἡ ἴΐπε ἀδν οὗ ῬεηϊΐεἊ- 
οοϑί, τνδδ οὗ διιοὴ οἰδοῖ, 85 ἴο Ὀγίηςς ονοῦ (ἤγες ἰΠποιιδδηὰ ἴο ἴδε ἴδ ἢ. 
ΟὨ γβῖ σοἰ!δοῖεα αἰδείρίεε, Ὀμψμϊ ηοὶ ἃ ολυγοῆ. ὍΤῆαῖ ννὰϑ Ἰἰεῖς ον ἴΠ6 
Αροβι]εβ ἴο εοἴδεοῖ, ὙΠΕΥ ἔοιιπάοθα δηὰ εϑιὈ]} δηθὰ ὨυπιοΓουδ 
ΘὨιι ΓΟ 65, σΟηβ1511}}ρ; Ὀοτὶ] οὗ 7ενν8 δπὰ Οδθηι 68, δὰ ἄνθη ἰῃ ἴδ6 
τηοϑῖ οἰν ΠΣ οα γερίοηϑ οὗ {πὸ νου] ὰ. Οατεϑαῖ ᾿πυϊε 68 οἰ 6 Γ δθδἢ"» 
ἀυηεά ἴῃ Μοκαίο [νν, οὐ ἴηε Ηεδίποη δυρεγοι(ἰοηβ, ργοΐεδϑοα τἢς 
γε] ρίοη οὗ (γϑῖ, αηὰ σοη!ογηθὰ {παῖς ορ᾽ηἶοπβ δηα ἰἰνε8 ἴο (ἢ6 
Τῦ] 658 οὗ "8 ἀοοίγίπε. Τλιδ [αν ᾿μογείογε (ἢ Ὲ Αροβίϊε οεοϊθ ργδαίεγ 
«ὐογίκδ, ἰ. 6. ῃΓοάυςοα ἃ ργόαίογ πιογαὶ οἰαηᾷο, απ, 88 ἰΐ 'νεῦε, 8 
“πειὸ ογθαίϊοπ." Υεῖ ἰΐ τηυϑὲ θ6 τεπιεθεγεά (ἢᾶὶ αἰ ποι ὑπὸ ν 
εβξοῖεά φγεαίεν ὠοτῖς ἰπαη ΟὨγίδί, γεῖ (ΠΟΥ ννεγα ποῖ ἐλῤεπιβείοεος 
βτεαΐεγ. ἔοτ παῖ ννὰ8 οἡΪγ ἃ ρματέ οὗ (ἢ γί δι 8 οὔῆοα ἴο νγῃϊο ἢ (ΠΟΥ 
μαὰ βυςσοοάεά, κηά, "ἢ σοτημαγαὰ νυ ἢ [ἢ Γεβῖ, (Πὸ ἰϑαϑῖ Ἰτηρογίδηϊζ, 
Αραΐη, 6 ρτγεαίον ὡὐοτζε Οὗ τῃ6 Αροϑβῖϊεϑ ννεγεὲ ποῖ εβδοιεὰ Ὀγ (ῃοὶς 
οι οἴ ἤσδου ἀπά μοόνγοῦ, Ὀι1 Ὀγ τἰὰῖ οὗἔἩ ΟἸγίϑθῖ. ΕῸΓ τ μαίενογ τῆς 
ΑΡροϑι1658 αἀά,, ννᾶ8, ἴῃ ἔβεῖ, (ἢ6 τνοτκ οὗὨ Ὠΐπη δηὰ οὗ {πε ϑρὶγιι, υυϊοῦἢ 
π6 ἱπηραγῖεα ἰο (ἤθη. 18 (848 ΟΠ γγβοϑίοπι νγ6}} ΟΌβογνθβ, ΟΠ γβὲ 
ἀἰὰ ἔδν τῆογθ, ἤθη αὐδεπέ, Ὁ οἴειβ, [ἤδη γέδοπέ ὍΥ ἢ Π156}: 
᾿πΑΒ οἷ ἃ8 ἢ6 ΘὩΔΌΪ6α (ἢ τηθαπϑϑῖ Δ) πιοδβί ἰηϑἰρηἰ οδηΐ ρΟΓΘΟῚ 5 
ἴο ργοάυςε διιοῇ ἃ σῃδηρθ, 88 δοιὰ ἤδνοῦ θὲ εἰεοῖοα Ὀγ [ἢ τυϊϑάοιῃ 
οὗ {ΠἸὸ σσγθαΐεϑθι ρῃ Πρ ΌοΓ8, δπα ἴΠ6 Ἰεαγηΐηρ᾽ δηὰ εἰοχυδησα οὗ (ἢ 
Τηοϑῖ δπλϊποηΐ ΟΥδίουβ. (ΤΙ π8η.) ΒΒ. ἢ 8. 5 ἀεπηοηϑίγαϊοα (ἢ6 
Ῥοννοῦ οὗ {ἸἸὲ ψίυεγ, ποί παῖ οὗ τἢς 4067 ς ἴογ ἣἢδθ ννῇῆο ἷἰπ τπ6 πδῖῃθ 
οἵ Οἢγίοὶ οβεοίβ ρτϑδῖογ (ΐηρθ πὴ ΟΠ γῖϑί Πα ἄοπε, ἄοσϑ, ἴῃ ἔδοῖ, 
Ῥτγοοϊαϊτι [6 ρονγεῦ οὔ (τοί. (ΕὐκΠγηία8.) 

12. ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα μου πορεύομαι. ΤΠθδο 
Μογὰ8 (Π6 δηοίθηΐ σοπ)ηθηϊδίογβ ἤᾶνα ρϑγδρηγαβϑοά 
ὈΥ ἃ ἰοηρ' ϑεπΐδηςα. (δεα [,Δηρ6.) Οη ἐδε ΘΟΠΊΓΔΓΥ, 
ἘἈοβθηπη. ὈΓΙΘΗ͂Υ ΕΧΡΓΘ8568 {Π6πὶ ὈῪ “1η6 δά Ῥαίγοι 
τοαθαηΐθ. Βιΐ 11 8668 ΡΙΌΡΟΓ ἰο δνοϊά Ὀοίἢ {Π686 
οχίγθιηθϑ. Τἢ6 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 18 ΠΟΓΘ (45 αἰβθύ ῃο γα ἴῇ 
{Π18 (ἀο8ρΡ6}) ἴοο ὑεῖοῖ, δηά, {ῃδγοίογθ, ποῖ 4 [16 
ΟὔδουΓα δηά ἀμθίου8ϑ. [{ 15 ρἰαϊη, [η΄ βομηθίμίηρ 18 



’ 

81. 90ΗΝ, ΟΗΑΡ. ΧΙΨ. δὲ8 

οπιέ οά, κατ᾽ ἀποσιώπησιν, δῃηὰ 70. ραέδοβ; 1ῃ ϑυρ- 
ΡΙ νη; ΝΠ ΙΟἢ ΟἿ ΟἸΪΥ αἰϊγαοίίοη 18 τΠ6 σοηίοχε ἀπά 
1.6 οἰγουπηβίδησος οὐ ἰδ οὔξδθ, ἴο ψῃϊοῆ ψ͵ὸ ταιιϑί 
τ αια!γ δάμοσθ. Οὐτοῖϊιβ, Μαγκδηΐ, δὰ Οδρθ6},, 
ἰηά664, ιπἰτ6 1}}18 οΙοΒ 6 Ιγ πὶ (ἢ 6 [ΓΟ] ον ηρ βοπίθηςρ, 
νδοἢ σοηβίγποίοη, ΠΟΘ ΘΓ, ἀρρθᾶγβ ἴο Ὀ8 Γερυρ- 
ῃδηΐ ἴο (ἢ6 οοπίοχῦ. [{ βῃουϊα βθθπ (ἢδι {{|8 56ῃ- 
ἴδης6 15 ΒίρΉΪΥ εἰῤίρἐϊοαί, δη(1, πχοτοονογ, (1 ϑυβρεθαῖ) 
ραγοπἠοέϊοαί. Μαςῆ οὗ ἴῃ6 οΡβουγ  ἰὰ8 ΔΓ 86 ὴ 
Ττοιὴ γοηάογιηρ (Π6 ὅτι δϑοαιιδδ. 11 βΒῃου]α γαῖποῦ θ6 
{τ ϑἰαίθα 30γ. 1 ψου]Ἱὰ [ἤθη ἐγδηβὶδία δηα ΒΡ Ϊγυ, 
“ ἘῸγΓ 1 δηλ ροίηρ ἴο τΥ Εδίῃοι, δης πηιιβῦ, ἰΠογοίοτγρ, 
ἤάνα οἰδοῖβ [0 Ὧο {π6 νου ἴῃ αιιοϑίίοη." ΥὙ εἰβίβιῃ 
ΨΟυ]α ΒΌΡΡΪγ, “Νοῖ ἰο ἁρδηάοπ γου, ρυϊ ἴο ρἰοδά 
ὙΟᾺΓ Οδ86 ΠΊΟΓΘ βΒ(ΓΟΠΩΥ ΜΠ {6 Βαίΐοῦ. 161 
ςου]ὰ ἀείρηά (Πδὲ σαι56 [ἢ (ἢϊ5 016 Θϑίδίθ, το ἢ 
ΤΏΟΙ 6 οδη 1 ἀο ψ ἤθη σαϊβοά ἴο {πΠ6 [ἢγοῃθ." Βαΐ {ἢ 18 
15 ΘΧΟΘ αι ηρῚΥ ἰοοβα δηα τη ΠοΥΖεα, 88, πη Δ 664, 
ἅΓΘ Δἰπηοϑί 4}} (Π6 ρδιδρῆσγαθαβ 1 ἤᾶνθ γοΐ β6θῆῃ. 
ἘΘΓΠγτἾ.5 866 18 0 ἢᾶνα Παὰ ἃ ΟἸΘΆΓΟΓ νον οὗ τῇς 
{τιι6 τηϑδηΐης, 116 μ6 8 ρᾶγδρἤγαβθα ; ὑμῶν ἐστὶ 
τοῦ λοιποῦ τὸ καὶ θαυματουργεῖν διότι ἐγὼ τρὸς τὸν 
πατέρα μου πορεύομαι. Αηά [6 ΟΡβεῖνββ {πδΐ {ἢ|5 18 
βϑϊ ἃ ἔογῦ [Π6 ρυγροβθ οἵ σοῃβοϊηρ (πθπὶ ὑηάογ {Π6 
Ἰοβ8 ΤΠΘῪ τηνιϑῖ 50 Βῃογ βυβίδίη. 
14. καὶ ὅ, τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου. Τη ογάοΥ 

ἴο ταῖβϑα {6} ἀγοορίηρ βρ γι 18, δῃηά Ἴσοηῃῆγπι ἰποὶς 
ἔθ 6 0]6 (δι, 9688 γεροαίς ψὮαΐϊ Πα Πα 5814 δἵ νϑσ. 
14, Βγ .Π686 ψΟΓὰ8 οὐ Ἰογά ᾿ηςπηδίθ8 (Πδὲ Π6 18 
186 ροίβϑοη ψγῆο β8ῃοι)α ΒυΡΡΙΥ (ἢ 6πὶ τὴ ρον Ὶ ποί 
ΟὨΪγ (ο εἢκοϊς (ἢ6 δαγι6, Ὀυΐ σγοαΐον' ΜΟΥ κ5 (85 ἢ Πα 
Ῥτοπη 864 δ νϑσ. 19), δὰ γ ψ μοι {Πα γ ψου]ὰ εἴθοὶ 
δνϑὴ 1.6 πηοϑί Θχίγδου ὩΔΙῪ {π|ηρ8. ΒῪ {686 ψογάϑ, 
ἴοο, ουν [μογὰ τηϑδηΐ (0 δχοῖζα 1η [18 αἰ80 1068 ἤΟΡ 68 
οὗ διοοθδδ ἴῃ {π6 ψοῦκ οὗ ὀνδηρο!ζΖαίίοπ. ΕῸΓΣ (48. 
ἸΏΔΩΥ ἰθαγηθα σοπηπηθηΐδίοῦβ να ρογοοῖνοαά) (ἢ6 
ῬΓΟΠΊ865 ἤοθγα τηϑδάθ δὰ ἢοΐ ἃ τοίδγθηοα ἰο αὐ 
ΟὨγιβι14η8. θὰΣ ἴο [πΠ6 ΑΡοβί1]68 ΟἿΪΥ ; ΠΟΙ δνϑῇ (ὁ 
16 ργάγοιβ οὔ ἢ Αροϑβϑίϊθβ ἐπ σοποῦαΐ, Ὀὰΐ το βυςὶ. 
ἃ5 5ποι] ΡῈ οἴετοά ἐπ ἐἦθ οαμιδ6 ἢ Οἠγίδέ; ἴοσ (μὰς 



δΦφ4 5Τ. 90ΗΝ, ΟΗΑΡ. ΧΙΨΝ. 

8 [{Π6 86η86 οὗὨ {6 ογηιυΐδ ἐν τῷ ὀνόματι μου." 
(Τιεπηδη.) 

18. ἵνα δοξασθὴ ὁ πατὴρ ἐν τώ υἱῷ, ἐδαέ ἐὴδε Βαΐδεγ 
γπαν δο σἰονγβεοά ἱπ ἐΐθ ϑοη. Ὑπὸ Ἐδίθογ 18 ρ!ογβθα 
θη Ηἰ8 πηΔ] ϑίυ, ἰ. 6. ἢ18 ψιβάοπ), 1υ1ι8{ς6, ΠΟΙ] 688, 
Ἰονε, δπὰ Ῥϑηδνοόίθησθ (θϑρβθοί ἶγ ον πορὰ 1 {Π}6 
88 νϑί!οη Οὗ τηθη ΟΥ ἢ 8 50), 18 τηδάθ Κπονη 8πὰ 8ο- 
Κηον]εαροί. ΤὨ18νν 45 1{ΠΠπ|διταίθα Ὀγ 1Π6 δοη, ὨΔΠΊΕΙΪΥ, 
ὈΥ ἢΙ8 ραββϑίοηῃ δηᾶ ἀθαί(ῇ, Ἔ τοϑυγγθοιίίοη δηΐ 
ἀϑοθηβίοη (ο δα στρ μπαπὺ οὗ (6 ΤΑ ΠΟΥ; δηΐ 
Θβρϑοίδι !Υ θη ἢδ ἱπιραγίοα ἴο {πΠ6 Αροβί[65 βρι γι] 
ϑίγοηρί, δηὰ δὸ δίιοα {Π6π [Ὸγ {ΠοῚΓ ΟΠσΘ, [πδ΄ ὈγῪ 
{Π61Γ τη] ηἰϑίγσν [6 ρΊοτΥ Οὗ 1π6 Ἐδίθου ᾿γ88 τοπάδγοά 
ΠΟΠΒΡΙΟΙΙΟΙ18 ΔΠ]]ΟΠΡ ΠΊΘΏ. 

1δ. ἐὰν ἀγαπᾶτέμε, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε. ΕΓ 
1Π6 νΘΓΥ̓ σᾶι156 7.8 8ἰαίοα, ΠΔΠΊΟἰΥ, βίησο (6 Υ πιρῆϊ 
δχροςοί τῃ δῦ Αροβίοϊ!ς ἰαῦουτβ ἴο "6 δἰἱϑηάεὰ ν ἢ 
ΒΟἢ δι σ 6858, ΟἿἹἿἹ ἰ,οτά, ἱπογοίονο, οχογίβ ἤθη), [ἢ 
1Π6 ᾿γοϑθηΐ νϑίβθ, α5 {Π6ῈῪ ἴον ἢ 80 ἴο ΚΘορ 118. 
σοι δἰ πο ηΐ8, δι) ὈΓΟΠΊΡΕΥ ρογίογη 411} [118 1ῃ- 
7υποίίοη8. ΕῸΓ ὈΥ̓ ἐντολαὶ ἅτ ποΐ ἀδηοίοα αἰέ {6 
Ῥγηεδοορές οἵ οἷιν 1, οτὰ, 8δηα 8:10 ἢ 8ἃ5 ἅσθ οὗ μηϊυθγϑαΐ 
ἈΡΡΠΙσδίοη, τη ςἢ 688 ἴη6 ἀοοίγίηςα οὗ (ΕἸ γίβὲ ἐμ 
ξεπογαΐ, Ὀὰΐ {ο86 ἡπαπάαέα νὨϊοὶ) ἢ6 [Δ ρσίνοῃ, οἵ 

Ἐ ΤΙ 5 ἰηϊογρΓγοϊδιίοη τ[η6 σοηίϊοχί ρεγπιὶέα, ἘῸΓ [ἢ}15 ννυοὶο ἀὐθουυγθα 
Οὗ οὖν [ογὰ γοβρεοῖβ Αροϑίϊθϑβ δηὰ ἤμίυγα Αροβῖϊε8. 0 ἐλεξθ Πα 
γγοιηΐδευ ἴῃαΐ Ὧδ νν}}} μῖνϑ (Πθπὶ νυν αΐβοαντεγ [ΠΟΥ ΤΩΔΥ Γεαυΐγε δηὰ 88 
ἱη {Π6 Δαπμ] ηἰϑίγατίοη οὗ [ἢ Αροδίοϊ]!ς οβῆοθ, 88 118 Ἰεραῖες δη4 τηΐ- 
Ἡϊδῖεσβ. Απά δρϑίη, ἴἤεϑε τνογάβ ᾿ᾶνα ἃ οἴοβα οοπηθοίΐοη νυν ἱτἢ τἴ86 
Ῥγθςθαϊηρ, τὰ ἔργα --- ποιήσει, Δηὰ [ἢ καὶ 18 ἴο Ὀ6 Γεηθεῖοα ὁμέ. ΑΒϑ 
ἐΐοξο ννοτ8 δρρεγίδι πειὶ ἴο ἴΠπ “»οείΐος οπίψ, 80 8180 ἀο ἴπ6ξ56. Μογε- 
οταν, ἴπ πδ ἰοφμεπαϊ ροο ΑΓ τὸ δῖ, Φο , ΡοΓΠλἱῖ8, παν αὐϑοϊυζεὶν γε - 
φιΐτοδ, 1Π)18 Ἰηϊοτργείϊαιοη. ΕΌΓ, ἤδη ἴῃ νου. 426. 6808 δᾶγβ, " 186 
ἘδΔΙΠΟΥ Μ}}} δεηὰ ἴΠ6 ϑρὶγ ἐπ εν παπιο, ᾽ἴ ἀδῃοῖεβ Π0 πιογὰ ἴδῃ [Ὁ 
τὶν οαμε6, ἱπ ηιν μίασεο, Δα 0 “μρρίὶῳψ νιν ρίαεσθ.ι Δηῃὰ, ννῃδη ἰη 16, 44. 
ἢγε 8805, " ἢἰ(μογῖο ἢᾶνο γε δϑεκοὶ Ὠοϊπίηρ; ἐπ ιν παπιθ,᾿ ἢδ ΤΘΔΠ5 ἐπ 
διὶδ εαμ86, Ἐοτγ {ΠΟῪ ἀϊὰ ποῖ γεῖ βυδὴηοϊεηεἶν υπῃάἀεγοίδη ννρδὶ ννὰϑ 
Πε6 σαιι86 οὗἩἨ ΟΠ γίβί : ΠΟΙ δὰ ἴπθὺ δὴν πεεά, (8 ἔαγ, ἴο δεῖς δῦγ 
(Ἰὐϊηρ;, βἰησα πον πα (ἢ [τὰ ργοϑοηῖ σι ἴθ. Ηἰ ποσγίο ὑπ ῈῪ 
᾿δὰ Ὀδοη ΟἿΪγ ἢΐ5 ἀδϑοῖρ]65; ον ἴΠ6Ὺ ψγεγα ἴ0 Ὀ6 ἢἰ8 δυσοδδδογε ἴῃ 
{Π6 τ) ϑΓΥ, Ἀηα 58 Δροεέίες. ἘΕἸΏΔΙΪΝν, ξαοίς απ ὰ Ἔτρετίεποο ουπβτιι 
ἐλὶΣ ἱπίεγρτεοιαἰϊοπ. ἘΟΥ 88 οἴζεῃ 88 {Πὰν δϑκεὰ υηδειθίδησίΐηρ ἴῃ 
ἰοδοβίην, υγγυάδησα ἴῃ (θῖν ργοσθθαϊηρβ, μόνον ἴῃ ἀοΐηρ,, ΟΥ̓ 
Ραϊίθηοα ἰῃ δι θγίρ;, 580 οἴϊοη, ἴπεΓε 15 Σθά3ο0η ἴο θο]ϊενε, {Πεὶσ μγαγ- 
ΕΓδ ὑΕΓΟ ἠοῖ ᾿πεβοοίυς!, ( Τι(τηλη.) ; 



871. ΖΟΗ͂Ν, ΟΗ͂ΑΡ, ΧΙΝν. ὄὅφδ 

8ῃ 0014 ρῖνο ἴο {686 [118 αἰδοῖ 168, ψ 10} τϑίδγεποα ἴο 
{116 ἀροβίοϊίς οἶσθ διιὰ πηίγαςϊθϑ, Οδβάϊθησθ ἴο 
ἀΠ656 οὐν [ογὰ δη)οΐη8 ; δηά δι] ιγ68 (ἤθη, ὈΥ {Π6]ν 
ον ἴο πίω, ἴο γἱ6] {παὶ οὈαἤϊθησθ. Ηδ [ηϊηΐ8, ἴοο, 
τΠδὶ Π6 Ἔχρϑοίβ 1ῃ|18 τοπὶ {πὶ ἀηἀουρίεα ἰονα ἴο 
ἢπΠπη." (ΤΙ πλ4η.) Μοϑβῖ οἵἴποὺ πποάθγῃ σοιϊηπηθηϊδίοσβ, 
ἃ8 Μαγκίδηϊ, Βρ. Ῥβαγοθ, Βοβθημ., δπᾶ Κυϊηοεϊ, 
ρθτθα ἰδαΐ [Π686 Ῥγοιηϊβ68 ΜΈΓ ΟἾΪΥ ᾿ηἰοπάρα ἴοσ 
1Πῃ6 ΑΡοϑβι168 δῃά ἤγϑί ργθδοίδγβ οἵ [6 ψοτγά. 

16. καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα, καὶ ἄλλον παρά- 
κλητον --- αἰώνα. - 

Το ἔνθεν ὀχοίϊα ἐπθπ ἴο (Π6 δ] πλοπὶ οὗὨ ᾿ν18 οογτημηδη 5, Οἢ γῖϑί 
δι 8 8. πδὶο ρτγοπιΐβθ, ἴῃαϊ οἵ βϑεπάΐηρ ἴο ἴδῃ 8π δείρεν ἰῇ ἴῃ αἶ8-- 
σἤδΙΡα οὗἩὨ (πεῖν Αροβίοϊ!ς διηοιομβ, Τῆδ ἴοσην ὈῪ ψ Ποῖ {}}}8. ἰπ 
ἀδποίε, ὨδπΊεν παράκλητος, ἰδ ἃ ΓΕ] ΓΑ ]Ὲ οη6. [{ 8 δτημίογοά 
Ὀγ οὖὐγ [,οτὰ ἃ βοοοηΐ (ἰπι6, ἴῃ (ἢ 6 ἕο] ον; ρμᾶγὶ οὗ [ἢ8 ἀϊβοοιιγβα ς 
Ὀυξ Οσουγβ ΠΟ ὑνῆογα οἷ86 ἰῃ ϑογρίιιγα [ἴ σθαι ΐγαθ ριθαῖ οᾶτα ἴὼ 
ἀοἰογυΐῃα ἰἴ8 ἴππιθ 5θη56, Οὐ νυ ἢ] ἢ ̓ σοιητοηἴδίοτϑ ἤδνα ΘΟὨ 5: ΘΓ ὈΪΥ 
ἀἰβεγεά, διὰ ἀγα ποῖ γεῖ ηυἱῖα ἐρτοεὰ, ϑόοηιο, δηὰ ἰηάεεά τηοβῖ οὗ 
[6 ΘΑΥ ΟΡ ΟΠ68, Γαπᾶογ ᾿ς σοπεοίαίοτ : ἀπιὶ (Ἰν8 ποῖ ΟὨΪΥ ἴἢ6 δι 
Ἰοηυεπαάϊ ρετγπὶές, (ον ἴῃ (Π6 ϑερῖ. δηὰ ἴῃ Νενν Ταβίβδιμθηϊ, παρα- 
καλεῖν 58:6 ηΏῆε8 ἐο σοπδοί6,} Ὀὰϊ τπ6 οσοηΐοχιὶ δη( 500ρ8 οὗἉ {Π6 αἴ5- 
ΘΟΌΓ86 τεφμῖγο ἴἴ, ΕῸΥ οὐὖὖ [ογὰ 8 ριγροβθα νγ88 ἰδ ἴο οοπεοίο ἰδ 
Ὀ᾿δοῖρ!οβ υπάον (Ποὶγ βοῦγονν αἱ ἢϊ8 δηηοιιηςίηρ ἢἰδ ἀδραγίαγα δηᾶ 
ζαΐυγα νἱ518]6 αὐϑεηςθ. 

Οἰδοῖβ ἰηΐογργεῖ ἰὰ ᾿εργεσαίον, ἀοξεπεοτ, ἷ. ὁ. αρμὰ Πδιπι : πὰ 
1Παν ἀρρεδ] ἴο οῃ. 8,46, Βυῖ τἢ)}͵}5 ἱπίεγργοϊαί: οη 18 6 Π6Γ 8ι:11- 
8016 ἴο ἴῃ6 οοηίοχῖ, ΠΟΙ ἴο (ἢ Ἰηϊοηϊ οΟΥὗἩἨἁ ΟΠ γοῖ. ΟἸΠοσθ, ᾿πογοΐογα, 
ἃ9 Οδιηογοη, Ἐγηθϑίὶ, δηαά ᾿λοϑεημ! εν ὀχ δῖ, ἀσοέογ πιμη αὶ, ἸηϊοΓ- 
ῬΓεῖογ οὗ ἰγυϊἢ, οὴα ννῇο ποῖ ΟὨΪΥ ἑαμφἠξ, Ὀυῖ Ἀ]]εα ἴθ πὶ ἴο ἰδδοὶ 
οἰἤθγβ. Απα {ἢ]18 ἰηϊογρτγοίδιίοη ἴπ6 οοηίεχὶ ποῖ ΟὨΪΥ ρεγηιὶές, Ὀὰζ 
δ66Ώ8 ἴ0 ΓΕαιΐγα. ΕῸΓ 15ῖ, Τῆ6 ΗΕ] ] θη 818 ιϑοὰ παράκλητος δπὰ 
παρακαλεῖν, οὗἁ ΤδΔοἢ 68 Δηα ἰΠΟΓΡΓοίο 8 οὗ Δ ΠΥ ΟΠ Θ᾽ 8 πηδϑηΐηρ. 80 
(Π6 ϑερί. δηά Ῥηΐϊο, ἔγοτι ννοπὶ Ἔχϑι 68 ἀγα ὑγοάιιοοθα ὈὉγ (δγρζον. 
Εχετο. ἰὴ Ηεθ. 154. δὰ [ρέβθοσ οὐ (8 μᾳ858ρ6. ΝΆΥ, πε ἴθγῃ 
παράκλητος νγ88, ἰορεῖῃεν Ψ 1} δοῦμε οἴἢαγ (γε κ ννυογά95, ἰγαπϑίεγγοα 
Ἰηῖο 6 δενν 8 ἰδηρυᾶρθ. 866 Βυχίοτέ, [χ. Τα. δηὰ εἴδεϊ 
ἘδὈίηΐοαὶ οἰταιο9. Αρταΐη, νην ον {π6 ννογὰ ἰδ υβοὰ ὈΥ οὖς 
Ιοτὰ, νὰ Βηα βυοσοἣ αἐϊτγὶδμέοα ἀπ ϑοί0η9 45 ἰδοανα ῃὸ ἀοιὺί δῖ (παῖ 
1. τεϑρεςῖβ {πε τηοής δηξὶ τπδηηοῦ οὗ ἰἐδοίηρ. ΕὌΓ Πα ἢδ8 οδ δὰ [ἢ 6 
ϑρῖγιι ἄλλος παράκλητος, αποίξεγ ραταείείδ, ᾿ΥἶΟ 8}|8]] βιισοεδὰ ἰκΐτ, 
δηὰ ΟΟσΌΡΥ ᾿ἶ8 ρἷαοθ. βΒυῖ οὐ ᾿οτὰ τας ἃ Τοαοΐεν οὗ Ὠΐδ8 ἀἰβοὶ με 8 

ἘΞ ατοίυ5 δὴ Ῥε(βἰθίη {ἢ18 ρασγάμῆγαθα : ““ Ενίποθ (ἢ 8. γΟὺΣ 
ἴονα οὗ τὴ ποῖ ΌΥ ἰθᾶγβ δηὰ οἵἴδμεὺ ἴδ) δοϊουβ 55:58 οὗ διϊλοηηοηΐ, 
Ὀυϊ Ὁγ [Ὁ] Πρ τὰν οοπιμηδηάβ, δηὰ εβρεοία!γ ἴα σοι δ η] οἷ ἢ 8 
τἸρυΐυα] ἰονο."" - 



δῷῶ6᾽ 51. ]0ΗΝ, ΟΗΑΡ». ΧΙιν. 

(ϑδε 18, 13.) : ἣὸ Πιᾶ8, πιογδουοῦ, δ υϑγ. 17. οἿδ᾽ δὰ ἢΐμηβϑ6}} τὸ" 
πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ἐδ 4ρἰγὶξ οὐ ἐτμίἧ, ψ Ὠϊοΐ δἰ ρα 68. ὯὨῸ ΟἴΠΕΣ 
ἤδη Τοοίον υεγὶδαιιδ, Ναγ, δἵἴ νϑσ. 26. ἴδ Ὧ88 Ὄχργεβϑὶν αἱ, 
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα, καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν". 
8ηά 16, 13. ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, καὶ τὰ ἐρχόμενα 
ἀναγγελεῖ ὑμῖν». 

Τινὶβ ἰηἰαγργοίαιίοη, {[Πποιθοσθ, σαν Γ168 νυ ἢ ᾽ξ σοηβι ἀΘΓΔΌΪ ῃτοῦᾶ- 
ΠΥ. ϑόμηθ, πονγενεῦ, [Π6Γ6 ΓΘ, νν]ο ἀο ποῖ ἄρργονε οἵ ὄνθῇ (ἢ 5, 
δηἋ ῥγεΐεγ τῃδῖ ΟΥ̓ ποίμεγ : ἃ 86η56 ννῆϊοῖ, τ[Π6Υ ΤὨΩΚ, 186. μαγ ]ν Ὀγ 
1Π6 εοοηϊοχῖ, δηδ ραγιϊγ Ὁγ ἴΠ6 τῶμ9 ἰοφμεπαὶ. Αηϊ,, ἱπαεοά, {δ6- 
ποιίΐοη οὗ ἐεαςλεόν οἵ οὗ εοπδοίευ Δῃρεδγ ἴοο σοπῇηθα, δηὰ εθειβ οὶ 
ἴο ἜΧρίθϑϑ ἴΠ6 ιυὐλοίε οχίοηϊ οὗ πε ρἰξθ ᾿πιμαγῖθα Ὁγ τῇς ἢοῖγν 
ϑρί νεῖ, δηἦ σομργοπεηάθα ΌὈΥ ΟἿΓ Ποὴΐ ἰ) (Π18 Ἔχ μγδϑϑῖνα ἴθ. ΕὉΣ 
1ῃς Ηοὶγ ϑρίγιῖ ννὰβ8 τοὶ βεηϊ πιϑγοίψ ἴο σοηδοίο ἴμπ6 Ὠἰϑεἶ ρ᾽ε5, οὐ ἱπι- 
θυ (θη. νυ ἤ1ΠΠ|6ν ἀποιοίοα σε, Ὀὰϊ 4150 ἴο θ6 ριεϑεηΐ ννἱτἢ τἤθ πη, 
δΔηἀ ἱπιραγί ἃ ρεου λν ΘΏΕΓΡῪ ἷπ βρεδκίηρ;, νυν ἰηρ;, δοιϊηρ, δὰ δά- 
τη ηἰδίοστπρ [ἢ ννΠοΪς ὁκ {Ππῶ Δροϑίο!!ς οἶος, Νον αἱὰ ἰΐ σοηΐεον οἡ 
1Πεηϊ σία οὕ ἰδαε]ιϊπῷ ΟὨἿΥ, Ὀὰὲ οὐϑν σὶξίςα, ἴο νυὩϊς ἢ 851. Ραμ] δϑυη- 
ἀδηι}γ ἰοϑι}ἔ8, ἰη 1 (ον. 12, 4. δεηη. 8ἃηα οὗὁἨ νηοῦ ἢ 5808, αἴ νῈΓ. 
11. πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα. ἤδξηοο, {{|Ὸ 
ΑΡροϑβί69, ποῖ ΟἡΪγ ὑνεπ {ΠΕΥ̓ ἑαμχἧ!, υὰϊ 4130 ψνδπ ἴἢεγ ἔογπιρά. 
ἃ ηα ρονογηρα σἤυγ 68, δρροϊηϊοα ἰϑασἤοῖβ, δηὰ ἀεὶ ΔΎ {πίη 686 
1η {Π6 Δἀπηϊηἰδίγαιϊίοη οὗἩἨ 1πεὶγ οβῆςο, αἰγὶ δυϊοὰ [ τὸ (ἢ6 οὲοαεον οΓΚΓ᾽ 
ἐἶε δριτὶ. ϑ8ε6 Αςίβ 20, Φ8β.ὡ Απά οὔ ἢ 58η16 παΐυ γα δηὰ [ἢ 6 94Π16 
ΨΆΓΙΕΙΥ, ὑν γα ἴῃ οἱ β μγοπἶϑθα ὈΥ ΟὟΓ [τά ἴο 116 Αρμοϑίϊεβ, (866 
Ματκ 16, 17 δὰ 18.) δηὰ υπάουυίθα!ν αἰ ἀθὰ τὸ ἴῃ ἴἢ6 ργαβθηῖ 
Ῥαάδθηρε, ΕῸΓ 15ῖ, 6505 ργοπη)ὶβϑὰ αποίλεν ραταείεοίο: Ὀὰΐ ᾿) νγῃδί- 
ἜνδΓ 86η86 6 ννὰ8 ἴπ6 ραγαοίείο οἴ (ἰτ6 ἀ͵5ς1 068, ἰῃ διε ἴοο, ννὰ8 [6 
Ηοὶν ϑρίγιι. Βὸγ ουν [οΓὰ δἰοοα ποῖ 'π ἴπε ρ]δςς οἵ ἰεπεΐον οπίψ ἴο 
ἢ|8 Ὠίδοῖμ]68, δι οὗἁἨ ιαδίον 4180 ; 5'ησε ὈΥ̓ Ὠΐπ ΠΟΥ ἸγΕΓΘ ΘΟΕ ἸΝΩΥ 
885 εἰ, οἡ }}15 δι ΠΟΥ {ΠοΥ ἀεροηάεα, ξοτ εἰ δου ΘΝΟΓΥῪ 
τΠΐηρ;, δΔηα ἴῃ ἢΪ8 ἀείδηςε δητίγεὶνγ δοηιϊεβορ. δυοῖν (Πδη ννὴϑ ἴὸ 
ἴδεπι [Π6 ΗΟΙΪΚ Θρὶνῖ. Οὐυν [ον (Πεῇ 50] οἷ ἢ8, ἵνα μένῃ μεθ᾽ ὑμῶν 
εἰς τὸν αἰῶνα, δηά ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. Βιϊῖ {Π6᾿ 
ρἤγαβϑας μένει μετὰ τινος, δΔηὰ εἶναι ἐν τινε (ν»]οἢ ἀγὰ δαυίνα! θη), 
υηπούδιοαϊν ἀοηοίῖε ἴῃ 6 Ὀεΐηρ; ργεβεηῖ ἢ ΔΩ οπα Ὦγ νου, σοιπ- 
86], ει58ἰϑίβη 66, μόν εν, ἃς, (866 Μαίίἢ. 28, 420.) ὙΤπογεΐοτε, ἤδη ἰΐ 
}8 βιὰ ἰὴ τἢϊ5 μ]αςςα τῃαῖ ἴῃ ραγβοϊοῖο 8}}4}} αδίἀ6 ννῖῖ ἢ (ἢ 6 Αροϑβι[68, 
δΔηα [ὉΥ οὐον, ἰἃ 18. Θν] ἀθη}γ βρη δοα [παῖ δ νν»}}} Ὀδ6 ιοἱέλ τΠ 6 τ ὈΥ 
Η!8 ρστᾶςθ, μονγογ, πα οἰ ἤοδου, ρογροίῃα!γ, αἱ ὑνπαΐονου (ἰτηθ, ἴῃ 
ὙΠδίανου οΔ 1869 ΟΥΓ σΟΠΘΘΓΏΒ; ἴπαΐ Ηδ νν}}} Πανον ἀραπάοη [Ὦ 61), 
ΠΟΥ Υ ἴεανα [ἢ πὶ ἀσϑί (6 οὗ Ηἰ8 ἢ6]ρ δηὰ αϑϑιϑίδησα, ποῖον ἱπ ἴἢδ 
ΔΙ͂ΆΙΓΒ οὗ πυμηδῃ [ἢ δ, ποῦ ἴῃ ἔπε αἰϑοῆαγχε οὗ {Ποῖ Γ΄ Αμοβίο]ς ΟΠ ΕΘ. 
ΤῊΒ ὨΟΙΟΠ, ΠΆΤΏΘΙΥ ἀείρεν απὰ αεείδέεγ, ἴῃ ἴἢ6 ννογὴ παράκλητος, 
ἴῃ οοηΐοχε ΓΟΠ]ΌΪΓΕΒ, ΠΥ αεπιαμι8. ΝΟΥ 195 δ 1} ΟΥ Ὑ νη ρ,. 
Ἐον, ἰὴ ἴη6 Ὀοϑὶ γεαῖκ νυγιἴεγβ, ἃ8 Πειηοϑίῃοηθϑ, [χγοὶι8, ΖΞ οἰ η68, 
ἅς. παρακαλεῖν ΔΠ4 παράκλητος, ἅΓ6 ιιϑεἀ ΟΥ̓ ΡΕΙΒΟΠΒ οΔ]]οα ἰὼ ὈΥ̓ 
Οἴδογθ ἴο μ᾽οαὰ {ΠΕΡ σαι186, αθοτὰ ἰἤθπη δ βϑἰβίδηςθ, ἢ ΔΩΥ͂ ΤΩΔΏΠΕΓΣ, 
ΟΥ πῃ ΔηΥ [Πἰηρ᾽, Δηα 8 υδϑα Κ'ΘΏΘΓΑΙΥ ΟΥὗἩἨ {ῃ056 νν]10 8Γ6 8ῺΥ Οἠδ᾽' 8 
ΠΕΙρετβ, ἃς, 8εὲ ΠοῖβκΚ [ηἀ, Ὠοιηοβῖῃ. 4«8 ἴο (ας τι86 οὗ παράκλητος 
ἴῃ {Π6 ϑερῖ. δηὰ ῬὨ]ο, δηὰ {πα ΒΑΘ  ἶοαὶ ἴθγτὴ 9) ΡΒ, ἰξ ΤΏΔΥ 6 
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ἀοιδιο ἩΠοῖμοσ (ἢ6 ἠοϊΐοη οὗἉ ἐδασλδγ Ὧ88 Ὀξεη σῖ ρἶγ αἰ δυο; 
δηα ὙΠΕῖῆεγ ἴ οὐρῇ ποῖ γϑῖῃον ἴοὸ ἢᾶνε {παὶ οὗ πιοπέέον δηὰ ἡείμειν: 
Ὠοἢ 8 ργοῦδθϊα ἔγοτι νυμδὶ 18 δανδηοθα ὈγῪ Κααρρὸ ἴῃ ἢί8. ὑρῃ- 
τηθηΐ. ἀε ϑρίτια ϑδηοίο εἴ (ΟΠ γϑίο ραᾶγδοϊείο, Οραβα. Ὁ. 1. μΡ. 27. 
ΤὨΐδθ, (Ππαγείοσο, δθοη}8 ἴο ὃ6 (ἢ 56η86 οὗ ἰἢε ννοσὰ παράκλητος, ἷῃ 
{πε ργϑϑδηΐ ρβϑδβᾶρθ, ΝΟΓ (οββ 'ξ ἀρρϑαῦ (0 Ὀδδ. ΔΩ Οἵ ΠΟΥ 8656 ἰῇ 
] Ζομη, ῷ, 1. νἤεγα οὖν [μοσὰ 8 οδ]]16εὰ ἰῆ6 παράκλητος, ᾿ΠαϑηΟἢ 89 
6 ἔογγιοιΐγ, δηα Ἔνθ γεῖ, ρ]εδά ες] ΟἿΣ οαι56, αἰττἰηρ αἱ ἴπ6 τὐὴμῆῖ 
δηά οὗὨ ιἰ8 ΕΑ Πεγ. Εογ ἴῃ (δαὶ μίαος ἴΠπῸ διιὈ)εοῖ ἰΌΓΩΒ Οἡ (ἤοδ56 
ψῃα δἰ που ρἢ τεϊοιτωθα, μοῖγ, απὰ μίοιιϑ, γεῖ 5ἴῃ, πηι ΓηΪΩρ οννο 
ΟΥΟΡ ΟΥΟΥ ἰποῖγ 81πη8. ΕῸτγ ἐλείγ δοίασο, ἴῃ6 Αρμοδβῖΐε βυδ)οΐπδ, “" γε 
να ἃ ραγϑοϊεῖς, γῆ0 18 ὯΟ ἰηδείϊνα δρεοίδῖοι Οὗ ΟἿΓ σΆΓ68 δηά Ἵοη- 
ΘΟΓΏ5, 06 ΨΏΟ Ὠδνοῦ σοαβοίῃ ἴο ἠείρ 8; ννῆο 8, 8η 4 ΤΙ Δ 1)8 ἜΥΘΓ, 
οὖν ἠείροτ, αἰνὰ {ΠῸ δι ΠΟΓ ΟΥ̓ Οὐϊ' δαϊναϊϊοη,." (866 Ηθῦγ. 9, 16, 
Ἀοῃ). 8, 34.) ϑυςῇ {ἤδη 18 ΟὐΓ παράκλητος, ΟΌΥ ἠοίροτ, ννἢο 8:ἰἰ61ἢ 
δῇ {π6 σις μαπά οὗ αοὐ, ἀπά ἢαῖῃ 41} ροννεῦ ἰῃὴ Ἡδάανεη δηΐ ἴῃ 
δαγίἢ, δηὰ ν]}ιο, δϑρθοῖδ!ν ἴῃ ἴπΠ6 δῦονε ρδϑβϑδᾶρα οἵ 8, Φοπη 
ἤγοι Ερίβι]θ, 15 βίγίοὰ παράκλητος, Ἰηδϑίη0.}} ἃ8 6 ἰ8 ἱλασμὸς περὶ 
τῶν ἁμαρτίων, ἴΠ6 Ἔχρίαϊογ οὗὨ Οὐγ᾽ 5ἰηβ, ΕΥ̓͂ ῬῬῇοβα τηραϊδιίοι δηὰ 
δϑδἰ δίῃ 6 νγ6 ΠΊΔΥ ἤΟρΘ ογ γΓειη βϑίοη οὗ 81ηὴ8. Εσοπι ννῃαϊ ἢ88 θθθῃ 
δαὶ, 1ἴ οἰθαγὶν δρρϑᾶσβθ (ῃαΐϊ ἴο ἴπ6 ννογὰ παράκλητος 18 ἴο Ὀδς αἰίτὶ- 
Ὀυϊεά, ποῖ ἴΠ6 δἰ ρῃ βοδί!οη οὗ σοηδοίθῦ ΟΥ̓  ΠΟἸ [ΟΥί67, ὩΟΥ ΟὗἁὨ ἐδαολεγ, 
,δαϊ οὗἙὨ αἰάεν ἀρὰ ἠείρεν. (Τ τἰπ8η.} 

ἘῸΓ τνοὴ οὗἉ (6 πιδῖῖος σοηϊδί δα ἴῃ πα δῦονε οἰδὈοτγαίς νίονν οὗ 
116 9: σηἱ ἢοαδιίίοη οὗὨ [ἢ }8 ἱπηροτγίδηϊ ἴογῃ), ἴῃ6 δα: π6 ἃ σοχηπηθηῖδίοῦ 
ἰ6 ἰμἀεὈἰοα ἴο Εγηοϑῖὶ, Κηδρρα, 5. ]δυ9 ΕΓ, δα Κυϊηοεϊ, οὗ ψῇοπὶ 
Κηδρρα ἀπά Κυΐηοεϊ δάορι ἴδε ἱπίεγρτοίαιοη ργοροβθὰ Ὀγ ΤιιηδΔη, 
Ὠδπλεὶγ λείρενυ. ἴδίηρο, Ετηεοιὶ, Ῥεᾶγοθ, Ἀοβοθηπι. Ῥεἰϑίοΐη, δηὰ 
ΟἰΠΟΓ Ἰεαγηθα οὐἱτἰςβ, ἤόννανεῖ, ῥτγεΐογ αὐἀνοσαίε, ΕῸΓ ΓΥ͂ ΟὟ μᾶγῖ, 
1 8εὲ6 0 σεϑβϑοῃ ννὴν ἴπθ ἴνγὸ βθῆϑβ65, Ὡδιηθ ν οὗἨ ααυοσαίμβ (Ϊὰ (88 
ϑ'ρηβοβίίοη δβϑρηβὰ ἴω 1ἴ ὈῪ Εγηδϑίὶ, δπὰ δάμἰ τε Ὁγ ΤΙτπδη,) 
δηΐ ορὶἐμίαέογ, 5Βῃου]α οῖ Ὀ6 επὶέρα ς νν Ὡς ἢ νου] ὃ6 ἃ βαΐεσ τηοάδ 
οὗ ηἰεγργεῖϊϊηρ (Π18 ἐχιεηβίνα δηὰ βοιηοννῃαΐ ἀυδῖοι8 (6 γπ). ΕῸΓ 
Οἴδοσ ομὶῃϊοηϑ ἴ τηιδὶ ταίεγ ἴῃ6 σοϑάθσ ἴο Ῥοϊθ᾽ 8 ϑγῆορ., 0178 
Ουγε, δηὰ Κοσροἢογ᾽ 8 Απαϊθοῖα ; ἠοῖ, πούγανοσ, Οὐ τ ὴρ; ἰο οὔϑογνα, 
παι Ὦγν. δοάατγίάρι6 ῥγεΐειβ γοίδι ηἰηρ ἴΠ6 (ΘΓ σοΟηΙ τίου ; δηὰ αὶ 
Ὧν, Οβιηρῦε}} δἀορί8 παῖ οὗὨ ηιοπίζογ ; νυ] ἢ ἢδ ἀεἔδηάθ ὈΥ δὴ δχ- 
οοϑ ηρῖν ργοϊὶχ (αη, 89 ἰϊ ΔρΡΡδδΐΒ (0 π16, ι1η841͵]8[ΔΟΊΟΓΥ ) δΔηποίδᾶ- 
(ἰοη. Η8 οἰν᾽εοιοηβ ἰο αὐἀνσοιαίέε ἃτα ἔουπασά ἰῃ ἃ ἴοο οσοηῇπεά 
νίονν ΟΥ̓(ἢ6 ἴογοα οὗ (η6 ννοζά, δηὰ ἃ νυ τίθη ἴῃ πὲ ψι Πρ; 
Βρὶγῖτ τυ ῃϊοἢ ἴοο οἴδη οπαγαοῖοθι 1Ζε8 ἢΪΐ8 βίτἰοίυτεβ. Τῆς οδ]εοίίοη 
Π6 τ28 Κ68 (0 ΟΥ̓ ΠΟΠΙΠΊΟΠ νΘγβίοη ΟΠ [ΟΥ̓ 67, δ ΘαῸ 8 }]γ να] ἀραϊηϑὲ 
ἢ οὐ, “" πιορἰογ.᾿ ΠΟΥ ἀτὰ θοῖ, ἰμαδεά, ἴοο ᾿ἰτηϊϊ6α : Ὀὰΐ ἡγε ΓΘ 
Ιἴο κα ἃ οποῖςθ Ὀοΐννθδθη ἴπε ἴνο, ἵ βῃουϊὰ ρῥγοῖεγ Ἴσοπιξοτίοτν, 
ΜΙ ΟΝ 18 δα ρροτίοά Ὀγ (Π6 δυϊποτγὶγ οὗ ἴπΠ6 τϑεκ Εδίῃογϑ δηὰ (οι- 
τηθηϊδίοζθ, 88 (ΟὨγγϑοβίοιω, Ογγὶ!, Οτίρεη, Τθορἤῃγ]αοῖ, διὰ Ευ(ῃγ- 
τοῖυ8. ΤΠ ΟἹΪΥ τηοάδ οὗἉ Ἰπ(εγργοίδίίοη δι ολῃ ἐο Ἰυδιΐοα ἴο [ἢ 6 
οχῖεηὶ οὗ δρρἰϊοδίΐίοη νοὶ [6 ἤδίυλε οὗ ἴῃς οἷος ἀεηοϊοα ἴῃ 
παράκλητος ΤΟαΌΪΓΕΒ, ΒΘΘΙῺΒ ἴ0 [η6 ἴο ὃς ἰμαϊ οὗ υηϊϊέηρ' (Π6 σοη͵]υηοῖ 
8εη868, αἀυοοσαίμε Δηὰ ορί(μίαίογ. Αὐυρυδίϊη, ἱπάεαα, Ἰοηρ ἃροὸ ἐπέξοά. 
1Π6 Ἰηϊογρτγεϊαιϊ: οἢ8 αἀυοσαίε δηα οοπιίογίεγ. Βυῖ [Π686 ἀο ποῖ νγ6}} 
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αὐτὶ οὗ ὑὈεΐηρ σοη]οϊηεά ; ποὶ ἴο τηεηϊΐοη {πᾶΐ {Π6 Ὁ} οὔ ΠΊΔΏΥ 
ἐωιροτγίδηϊ οἤο68 οὗ {Ππ6 ραιδοϊεΐθ, 88 ἀδϑογί θὰ ἰη ϑοσρίῃγε. 

16. ᾿Ερωτήσω Τιϊπᾶὴ Ψψου]α πη ογβϑίδηά, ποῖ οὗὨ 
ἀερτγοσδίιοῃ, Ὀαι οἴἶδοϊ, 1. 6. “ εἴϊοίαια αἱ Ῥαΐοσ νοῦ β 
τηϊτίαι. Βυΐ {Π18 8668 ΔΙΔΙΓΓΑΓΥ; δηα 185 ᾿ηπἀθρα 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΔΓΥ. ὯὟα πγιιϑί δἤεγα ἴο [ἢ 6 56Πη586 ρεΐεγο, 
Ψ ΠΙΓΟΝ 15 υϑοά τη τῇς ΗΝ] ]Θη1581 6 υγιίογβ, δηά ππᾶάογ- 
βίδηἀ {Π6 εὔξοΐ ἃ5 6] ΠΡ 11 4}}Υ οἰη 64 αἴἴογ καὶ. ΤὴΘ 
σοῃδίγυσίίοη οὗ (ἢ6 βοηΐθησθ 15 Ηθῦγον, οὐ σϑίπογ 
᾿ηδγιϊβοῖαὶ, δηθὰ ρογίθοι [Υ σοπϑιϑίθης ψΠΠ Ρορυΐᾶγ 
ῬἢΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ἴῃ ΔΠΥ ἰδηριιᾶρα. 

Βγ εἰς τὸν αἰῶνα, 80η16 Δ οΓϑίδηα, ἐο αἰΐ οἐογηϊέῳ ; 
Ψ ΠΟ 86186 15. ΒΙΓΘΠ ΠΟΙ Βἷν πηγαὶ Πἰ81 66] ὈγῚ ΟΘ΄ γἢαγά ; 
δηὰ 1 ὴρ6 {ΪΥ οὔϑοσνοϑ, ἰἢδὶ ψηθη [ἢ 18 ποῖ 
Ἰπηοἀ Ὀγ {ἢ6 οαἰγουμηβίδηςσοβ, 1 ἀδηοίθβ δἰθι νυ. 
Βυΐ ἰξ 5668 ἴο "6 80 {πιο λδγ8; δηά ἱπογϑίογ ἢ 
δρταθ ψΠ ἢ Οτοί5, [.. Βγυρ.. Μαϊάοηδίῖ, Ηδοκβρδη, 
γνοιβίοίη, Ῥβαγοθ, ἔοβοθη., Καυϊποοὶ, ΤΙτπιδη, ἀπά 
ΟΠ] ΘυΒηογ, [Πδὲ 1 80 }1Ώ65 εἰς τέλος, ἐο ἠδ οηἀ (0 
ἰζε). ὅο τῃ6 Ηδφῦτγ. Θ ἼΡ»2, τῇ ἔχοι. 21, 6. Οβη. 
17, 7. 18, 9. ΡΠ]. 15. ογ Θ΄ ΣῚ», ἀθηοίδβ σοηζίηιϊαῖὶ 
ἀυγαϊίοη, δσσοιηπηοάεαίοα ἴο [Π6 Ῥδγβοηβ βροκδη οὗ, 
δὸο Ευτρ. Ῥῇωη. 1587, μόναδ᾽ αἰώνα διάξουσα, τὸν 
ἀεὶ χρόνον ---- ἐν λειβομένοις δακρύοις. 

17. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἕο. Οὐ Τοτά ἢον ρτο- 
οοϑήβ πΊοι 8 οἰθαγὶυ ἴο βῇῆονν νναὶ δογέ οὗ ἃ λοῖρογ 15 
Ηδ νἤοβα πΊ β8100 18 Ὀγοπηβοα δἰζογ ἢϊ89 ἀδρϑγίογο. 
ΤἼΘ ῥτγοπ)βεα ῥβαγαοίοέε 'νᾶ8, {ἰπογθίογθ, (Π6 “"βριυ 
οἵ {γα}, 1. 6. {Π|6 δα ῃογ δηα ᾿πηρϑγίοσ οὐ 41} {τ}, 
1ηΠΔϑιη] ) ἢ ἃ8 ἢ6 18 [56] πηοϑὲ συεγαρσίομδ, ἴο Ψ ΠΟΙΏ. 
Ψ6 ΠΊΔΥ 88[δἰν, δη( οὐρῇΐ, ἴο γ᾽6 14 “πη ρ]!]οἱξ ογθήθηςο, 
ϑη66 Η6 δϑϑυγθαϊν 185 ἐδλθ υϑγῳ ἐγ, τέο, δ ἃ 4 0.4}1- 
ἢ65 [118 ΠΙ ἰδία [ῸΓ [Π6 σοπιηγαηϊοδίίοη οὗ 11. ΒΥ. 
Ηἱπι, {πογοίοσθ, 115 Κπον]θᾶρε 8 αἰ ιιβθα διμοηρ 
ΤΏΘη. 

ΒΥ ἐγ 16 τηοδηῖ, ποΐ ἀπὺ (τυ, ΟΥ (88 πιοϑί δογητηθηϊαίογα 
(ὐϊη Κ) ΟἸγῖβι 5 ἀοοίτίπθ ἴῃ βΘΏΘΓΑΙ : Ὀὰϊ ΟὨΪΥ {πα ῬΓΠΙΔΙῪ μαγί οὗ 
1, πδῃλοὶν, [αὶ Ἡν ]οἢ τεβρεϑοῖβ Οἢγϑὲ δὰ (ἢ Ὠἰν᾽ης συμη8615 ἔοῦ 
{Π|6 βαἰναιίοη οὗ πηδὴ ὃν Ηΐπι; νυ ῃίοι 81. Ραι] (ΡΗΪ]. 8, 8.) ο8}}8 τὸ 
ὑπερέχον τῆς γνώσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ἴῃ (ἢ}}}8 56η86 (Π6 γοϊα ἷδ 
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.ϑοῦ Ὀγ οὐν 1 ογ Ἴη 9 ἀἰ96ουγ565 ; ἂ9 νγὰ Ὀρϑοσύθα δὲ 1,.17. δῃά 8, 

. ϑῷ. Απά ἴῃ [85 ϑεη86 ἴῃ6 Αροβί!α ἢδ8 Ἔχ ρμιεβϑὶν Ἔχ ρίδιπαὰ ἰ( ἴῃ 16, 

.18, (866 8ἷφςο 17, 4, δΔηὐ 6. 8ὲᾳ6ᾳ.) Τιΐ8 ἐγυίὴ οὖν [ωγὰ οαυδεα ἴο 
δ6 τηδηϊξερίρᾳ ἴρ τὴς αἰβοίρ!ε8 Ὦγ 1)86ὲ Ὀλνίης Βρίει, (μας ἐΠον πιρ Ὡς 
ποῖ ΟΗΪΥ {Ππεταβεῖναϑ [ΠΥ ὑπάεγδίαηα ἱἴ, Ὀμ1 Β6 8016 ἴο οοιῃτηθηΐ- 
οδίς ἐϊ το οἴδεῖθ. Τὶ ΟἸγϑὶ τρὰ9 υἱελϑεὰ δου δ6 ἀεἰνεγεὰ ἢγϑῖ 
γ ἴδε Αροβίϊοβθ, νῆα ὑγεγε {ΠἸ ΘΟ γα δἰτιάϊοιβ ΟΥ̓ ἰῖϊ8 σοπηπι ὨΟΔΈΟΙ, 
88 θεϊηρ ἴῃ8 πολ φῃὰ βιιπ), (6 μερὶ πίπα απὰ εηὰ οὗ 8}} ἰἠϑιγυσιϊοη 
“84 ἀοςίγης, ]ῃη ρῥτγοοῦ οὗἉ (8 θαεΐηρ; {Π6 {Ὑπ|6.86η86, ἰδῖ υ8 σΟΙΏΡΔΙΈ 
8 Ρϑϑθιρε οὗ 81. Ῥδῃ], (1 οΥ. ὁ, 6. 8644.) ἰῃ τ ἢ ἐς ΕΥ ΔΘ ΏΕΙΥ οοιν- 
ἰδϊηρα δὴ ἰηϊογργοϊδιοη οὔ ἢ 6 ρϑβθαρα πονν ἰδ Σ ΟἿ σοὨ δι οὐ οι. 
δι, Ηΐπι, νοι οὐὖἦν [οὐ ῥτγουιῖθ68 υπέῖον ἴθ δηλ οἵ πνεῦμα, 
ἴδ δδια ἴ86 Αροβί!θ, αἱ νϑῖ, 10, 11, 12 δῃὰ 18. οδ] 8 ἰ6 πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ ({Πππε ϑρίγιὶ οὗ (οὐ), 88 4160 ἐκ τοῦ Θεοῦ δῃ πνεῦμα ἅγιον, 
διι ]οἰπίηρ ἰοο, τὸ πνέῦμα παύτα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ, ἐπδ 
δ»ιτὶ ὁ ἱπυεείἰφαίεἰ, απο κποιοείὰ αἱΐ ἐπίπρε, οὐεη ἠδ εεογεὶ οοισιδεῖ5 οὗ 
.-Οοά. Μοτεονεν, νιδὶ οοἦ ογ ο8118 ἐγμέλ, (ἢ Αροβι]ς .8}18 εοἱϑ- 
«ἄοιπ, (νοῦ. 6.) δῃπὰ {π8ὶ ἠοῖ “ ἐη6 νυϑάουιι οὔ 8 νον]ὰ,᾿ δηά δυςῖ 85 
(6 Οδὀης 68 ἀεβίγεα, ΟΥὉὨ ϑοἢ 88 νν8ϑ ουἱεϊναϊοά Ὀγ. [πὸ Φεν ἢ θοα- 
ἴοΓϑ δηὰ ἔυϊογα, Ὀιὲ ““(ἢς νι ιβδάοηι οὗ αοά," δἰ Πογίο ἢϊάσιι δπὰ 
Τοοοηάϊίοα, γοῖ ἤονν, ὈΥ͂ ἴΠ6 δἴθγῃαδὶ σοι θεῖ οὗ αοά, πηδηπεςίο. Βυς 
ὙΠΑῚ δογί οὐ νυ ϊϑάοτῃ ἀϊά [πε Αραϑίΐα ταρα ὃ [{πάἀουδέεα γ {πὸ 
ΟἸὨ εἰϑιίδη Βοοίτίηα ; δηᾷ γεῖ, ἢοΐ ἴμ6 Ομ γιβιΐδη Ποοίτγηθ ἰῃ ρεπεγαΐ, 
(ἔογ ἐλαέ ννὰβ ποῖ ἠϊΐάον ἀπὰ γεοοηάϊία, ὄΐμος 1 πδὰ Ὀδθη ἀοἰϊνεγοὰ 
Ὀγ ἴδ Ργορ!ιεῖ8), θα ΟὨΪΥ ἃ ρεσγί οἵ ΟἸ γῖϑι᾿8 Βοοϊγίῃθ, μδηγοῖγ, (παὶ 
φΠ]Οἢ Ὠδ8 Γεθρεοῖ ἴο ἴΠ6 ουμμηϑεὶδ οὗ οὐ ἔος ἴα βαϊνδίΐοη οὗ τηϑῃ 
ὉΥ ἃ ϑανίοιν, ἴο ΟΠ γίδι Ὠἱτηβ6 1, νθο Βαὰ ἀϊεὰ οὐ ἴδ οἴοβυ, ἴο ἢἷδ 
δρί γι] Κἰηράοτῃ, ἴο (Π6 δἰϊαϊησῃθπὶ οὗ βαϊναϊΐοη ὈΥ Πίπι. ΟὨΪΥ, 
του (ἢ6 οὔϑογνδηςε οὗ ἴπ6 Μοβαίο [νν, δηὰ βΏΔΙΪΥ, ἴα ῥγοῖεθυ- 
δίοῃ οὗ ([]8 γεϊρίοη Ὦν 811 πδιοηϑ, δοῖϊὴ 7ενν8 δηὰ ἀδηϊεθ. Τῆΐδ 

. Ρᾶδξῖ οὔ ἴΠ6 ΟΠ γἰϑιίδη Ὠοοίτιης πα Ὀδαη᾿ ὨΙἀάεη ἴο [ἢ6 τηδη οἵ ἴἢο56 
11Π168 : ὯΟΥΤ νγ88 ἰΐ Οἰδασὶν υπάογυϊοοῦ ὈΥ (Π6 Φεὶρίος ἐλοπιδοί τος, ἃ8 
Ἰοηξ 88 οὖὗγ [ογὰ οοπίϊηπεα ὑροπ εαγῖῃ. ΤῊΐβ νυνδὴ δἵ ἰεηρίι 
τονοαϊοὰ Ὀγ ἴδε ΗοὶΪγ ϑρϊτγὶϊ ; ὅγϑῖ ἴο ἴῃ6 Αιροβϑί!εβ, δηᾷ ἴμεπ σοχηγηυ- 
Ὠἱοαιϊοα Ὀγ ἴΠδτὰ ἴο 8}} Ὠαϊΐοπμβ. ϑυοῖ (Βεγεΐοτε 8 τῆλ δι, Ραιυ] 
τοδδηΐῖ ὈΥ τοἰβάοπι ; ἃ8 ΒΡρΘΆΓΒ ἔγΟ {16 ἐηιυίνδίεηϊ δ ἃ ϑΥποηυ ποῦ 8 
Εχργοδδίοῃ, ὈΥ̓ νος ἢ 6 π88 δι ΘΥ ἀσοὶ ζηδίοα ἰἴϊ, Ὠϑιηεὶγ, τὰ βάθε 
σοῦ Θεοῦ, δα. ἴῃ 10, 11 δηὰ 14. ἢΗδ [α8 ἴοο, αἵ νϑγ. ὦ. δῃά Ὁ. 8. 
ΨΟΓ. 11. ἰαυρθῶ (Π4ὶ {Π6 νυϊδάοπι υυλΐο ἢ ἢ6, αῦονο 8}} (πίῃ ρ5, ἀδ] νοσβ, 
85 ἰῇς ὈΔ518 Οὗ 18 ννῃοΐδ ἱποίγυοιίοη, δηὰ νυν ϊο ἢ ὯΘ ὯΔ9 ἀῦονα 8]]} ἰη- 
ουἱοδῖοα, ἰ5 (6 ἀοοίτηα οὗ ΟἸγῖϑῖ δά εἶδ οσυοϊβχίοη. Αρείη, οὐκ 
[ογὰ ᾿α8 οδ] δ ἴα Ηοὶγ δρίνῖς (6 ϑρίτίέ οὗ ἐγμέδ ; τοῖν, τοὐν ἴδ 80 
Ο4}16ἀ 1ἴ, 16 ἰπιι8 δχρίαϊηϑὰ Ὁγ 81. δι], αἴ νοσ. 10 δηὰ 18. ““ 7868 
ννϊθάοι νυ οἷν 0 οη6 δα ανοῦ Ὠδαγὰ ἔγοῃχ οἴἢουβ, ἢῸ οὔθ δὰ δνυεῦ 
ἑουπά ἴῃ {Π6 τνμοῖὶς οὗ παέωγε, πὸ ηο διῃοηρ ἴπ6 υυἱδοεέ πιδη, ΠΙΟἢ 
ὯΟ ΟἿ6 οοι]ὰ ἀνοῦ ἔοττῃ ἴῃ {πουρὰ, [μϊ5 Ηδ Πα(ἢ Γαυθαϊθὰ ἴο 9 ὋΥ 
᾿ἰ8 οφμηϊδοίϊεηΐ ϑρίτιῖ; δηὰ (8 ψγχὲ οομητηθηϊοδία ἴῃ ΜΟΓὰ8. ἢοῦ 
ἀονίδοα ὈΥ̓͂ Ὠυμηδη νυ ϊβάοῃ, Ὀαϊ δ ἢ. 85 ὉΣῈ βΌρρ] δα διὰ διιριεϑίθα 
Ὀγ τε Ηοὶγ ϑρίγιῖ." ΤτῆὮυ8, ἴα ΗΟΙΪΥ ϑρὶγι 18 Ὁ {π6 ΑροβίΪβ βα]ά ἴο 
ῃ6 1ῃ6 ϑρὲγίἐ οὐΓἹ ἐτωϊὴ, ἴον ἰὮγεθ οι 668; 18[, ϑη66 ὈΥ Ηἰ8 οτηηὶ“ 
βοΐεῃςβ Ης ποννεῖῃ ὄνοῦν ἀϊώαάοπ ἐγμἦ, (1. 6. [Π6 δεογεῖ σοιιη5ε35 οὗ 
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Ὁραά ἴον {Π6 δαϊ ναϊΐοι ὁ τζδῃ Ὁγ Ομ γίδῖ). Φαϊγ, Βοοδιιϑὰ (μΐς6 ὑγυ ἢ 
δηά {ἢπ686 δεογοῖ σοι ηβοΐβ (μ6 Αροδίΐεβ δανε σπηδηϊξεδιο, ϑαϊγ, ϑίποα 
Ηε διιϊοὰ πὰ εοῃδυϊοὰ {ἴδηι ἴο σοπιηλιηϊοάϊα ἴδοθα σου ῃθε 8 ἴο 
Οἴμοτβ; ἀμὰ (δι σδιιβεὰ ἴἰὸ Κοον]εάρα οὗ ἴδ ἴο Ὀε αἰξδιποά 
᾿διοηρ το. (ΤΙ[[πγΔη.) 

Βγ ἴΠε κόσμος, ῬΪΟἢ οὐν ἴωοτὰ πα8 ὮοΓα δαϊὰ οουϊὰ ηοί τεοεῖνε 
[9 ϑρίγις οὗ ἐγυι, ἰ5 τηοϑηΐς {{μπ6 ὈΛ}} οὗ πηδηϊκὶηἀ, υυοῦ ἶγ, δε δυδὶ, 
δηά πορίοοι}} οὗ Βελνεηΐὶγ {Πρ ; δΌΟ ἢ 88 γγοΓὰῈ ἴογ ἴΠ6 τηοβθῖ ρμϑεῖ 
ἴΠ6 δοννα οὔ {πὶ αἀρὲ. Ὑπεϑε οομίαά Ὠοίΐ γεοεῖνε ἱΐ, θεοδυ8β6, ἔγοεῃ ὁχ- 
οἸυδίνα διἰθηϊίοη ἴο τον ἀΐϊγ (πίηρσβ, ΠΟΥ ΘΙ ΠΟΡ υηδετϑίοοα, ποτ 
κεατεὰ ἴο υπάεγείδηά, ἴπ6 Ὠδίυγε οὗ δρὶγί(υδἱ γ᾽ 8, ᾿ο ἢ 1669 ἀϊὰ 
θεν ἀξεῖγε ἱμεη. “Το κόσμος (οοηίίπυε5 ΤΙϊ[πλ8η,} 8, Ὀγ {Πα 
Ἀροδί!ε, ἱπ ἴΠ6 ραϑδᾶρε δῦονα δἀνοσγσίεὰ ἴο, οδ σὰ αἱῶν οὗτος, ἐλὶε 
αρε, ἷ. 6. ἴα τηεη οὗ [6 ἀρθ, οὗ {π686 (ἰπι68; δηὰ ΘΧρΓΟδΒγ, δἷ νοῦ. 
8. ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τοῦτον {(ννῖιο ογυςϊβοά {πε [ογὰ οὗὨ [{{ δπὰ 

᾿δἰονγ). Μογεέονοσ, (μΐ8 κόσμος, ΟΥ αἰὼν ἰ58, ἃῖ να γ. 14. ο8]1εἡ [6 
«Ψυχικὸε ἄνθρωπος, ἱ. 6. ἴπ6 αππαὶ απᾶ παέυναΐ πιαπ, δϑεπδυδὶ, ἱρΏο- 
τϑηῖ, δῃ πορεοι ἢ] οὗ ἀϊνίης ᾿μΐηρθ. ΤῸ [τ ἰ6 ορροϑοὰ ἴπῈ πνευ- 
ι“ματικὸς, αὶ νεΓ. 18, δηὰ 15. δηά τέλειος, αἱ νεγ, 6, Αηὰ νῇδὶ 
Ογδὲ ΒΕσῸ δΑΥ8, (Ὠδι οἷν, (Ππδῖ {π᾿ τοῦ] ὰ οδηηοῖ γοοεῖνε ἴθε ϑρίγιῖ 
οὗ (γαῖ, 86 πο Π6Γ σΟΙρΓεβθηαΐηρ ΠΟΣ ἀδδὶγίηρ τἤθ},} 51, Ῥαιι, 
“δὲ νοῦ. 8. (ἢ}5 Ἔχρίδί 5: “ Νοηδ οἵ ἴπε Π υ]εγ8 σεοορῃ θεὰ {}}}8 νυῖδ- 
οι ; οἴογννῖθα πεν του ὰ ηοὺ ἤᾶνε ογυοϊβεὰ (6 [τὰ οὗ |᾿ξπ. 
Δηὰ αἵ νεγ. 14. “Τῇ δβεογεῖ (Πρ τηδηϊεδιοὰ ὈΥ̓͂ ἴΠ6 ϑρὶτῖῖ, (Π6 
ἈΠΙΤΩΔΙ τυδὴ ἀοε8 Ὠοΐ, σαπποί, ΘΟ ργ θη ; ΠΥ, δοοουῃῖ8 (ἢ δπὶ 88 
ἔσοἸ "5." ΕἾ ΠΑΙγ, τΠ6 ννογάθ οὗ οὖν ἴωσά, ὑμεῖς γινώσκετε αὐτὸ, 
ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται, ἰῃ6 Αμροϑί]6, αἵ νοῦ. 12, 1. 
αηὰ 16, τυ Ἔχρίδί 8 : ““ ἦ᾽ 8 πᾶνε γεοεϊνεὰ {πε ϑρὶγὶϊ οὗ Οοά, διὰ 
Ὀγ ἰξ υπαεγείληα ἴδε τηδρηϊϊαάεδ οὗὨ ἴμ6 ὈδηοΒί8 οοπίεγγε οἡ ὃ 
οὐ τὨγουρσῇ (Ἰγῖϑῖ, δὰ, αἰάθά ὈΥ ἱῖϊ, νγὸ οδῆ γϑοοπιηθοηὰ δη 
εχρουμα τΠ6ηὶ ἴο οἴει. “ο δλασο ἴπ6 πιΐηὰ οἵ ΟἸτίοϊ.᾿ ΕἸΤῸΠι 8}} 
ὙΠ ]οἷι [τ ΟἸΘΑΓΙΥ ΡΡΟαΓΒ {Ππ4ἰ ΌΥ ἀληθεία (ἐγμέλ) ἰ8 ἴογε ἴο Ὀ6 υπάεγ- 
βδίοοὰ ἴπα εαρμέ ἀοοίγὴπαΣ οοηοογηΐη ΟΠ γ]ϑῖ, δηὰ πα σου 869 οὗ 
(οα δγ ΟἸὨγβῖ ; δῃὰ (αὶ ἴἢ6 ΗοΪγ μην 8 ΟΑ]1οα 16 ϑρέγιέ οὗ 
ἐγμίἡ, Ἰπαδιθο 85 ὈΥ ἰϊ {Π8 σαρμὲ αἀοείγίπ ἰ8 ΤηΔηὶ [δοϊοὰ δηα 1|15- 
ἰγαῖϊθα, [{ ΒΟΔΓΌΘΙΥ 866 Π)8 ὨΘΟΘΒΘΑΤΥ ἴο ἰητϊηδῖθ ἰπαὶϊ ἴἢο86 (ΟΠ|- 
1ηοηίαίογε δΓῈ ἴῃ ψζιίενουϑ ἜΓΓΟΥ, ὙΠῸ [88 ΏΔΩΥ ταοθηῖ ΟὨ68, δηΐ 
δοροοία!]ν Κυΐϊποοῖ. Εαϊϊ.1 νεηίυτα ἴο ἰηϊειγργεῖ πνεῦμα οἵ (6 
Τὶοϊπε αἰὰ δῃά δβϑίϑίδηοθ. ΕῸΣ 15ῖ, ΤῈ ϑρὶ εἰς 18 ςδ ]θ παράκλητος : 
Ὀυϊ 16 δὰ ἰοφιοη αὶ ὈΥ ὯΟ Ὠιδδ18 ρου πη 8 κι8 ἴὸ ἴακα ἰδ νγογὰ ἴῸΓ 
8 αὐβίγαεϊ ἡοη. Απά 88 ἴο τινῇδιί δοῃγδ δύ, (δῖ ἴΐ 15 υ8ε Ὀγ ΡΙῸ- 
βοροραβία, {ΠΟΥ δ, ΙΓοῖν ἔογρεὶ {παῖ {πὶ ἤριγο ἰδ ΟὨΥ υδεὰ ννβδῃ 
δ. δῃη4 ΒρΕθΟἢ 8Γ6 διε θυ ἴο δὴν (πϊηρ ἠαῖυγα! ἢν ἀονοϊὰ Οὔ ΤΠ ΕτΩ ὶ 
ον ἤδη (ἢ 6 γὸς αὐδίγαοία ἰδ ἀδροοΥ ὈΘ 88 8 Ῥεβοη; Ὀυϊ ποῖ τυἱσέ 
σεγεα. ΤὨίηρθ ἀγὰ6 οπδηρθαά ἰηϊο ρεγβοῆϑ, Ὀυ1 ποῖ Ῥεγβοηβ ἱητῸ 
τοῖηρβ, Αψαδΐη, {π6ὸ ραιδοίοῖο 8 βα]ϊὰ ἴο "6 αποέδεν νγῖιο βῃουϊά δυ6- 
οσεὰ ΟΠ γδί. Ηθ ἰ9, (μογεΐογε, οοπιραγοὰ ὑπ ΟὨγίβι, ἰ6 ἀερογ δεὰ 
88 Ὀεΐηρ; διιοἢ ἃ λείρεν 85 (ἢ γίδι τναϑ, ἴῺ διοὴ ἃ δέη26 885 ΟἾγίϑῖ ννᾶβ, 
δῃεὶ οἵ βρωγαίϊνεῖν (88 ἃ (ηΐηρ᾽ 18 Βοπηοίἑ 68 βαϊὰ ἴο Ὀ6 ἃ δ }ρεγ), 
δυῖ ἰτοΓΑ ΠΥ δηὰ ργοροτὶψ. ΑΒ ΔΗ͂ Ρετβοη Ὠεΐμθ Δηοῖ οΓ, 80 ἰη πκΚα 
ΤΩΒΏΠΕΥ ἴπ6 ΗΟΪγ ϑρίγιῖ τνᾶϑ, δηα πγίρης γε] δὲ 58, ά ἴο ὕὃε, μέ 
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“ΠεῖροΓ οὗ τῇς Ὀϊδοίρ]ε8. ΕἾΠΑ, ἰο {8 ϑρίξς ΟΠ γίδὶ ἢὰ8 ἀρρ]ϊεὰ 
ΘΌΟΝ διιγδυῖεβ 88 ΔΓΘ ΟὨΪΥ͂ 818 0]6 το ἃ Ὀ67805: 4. ἃ. “Ηδὁ ν}]} 
τοδοῖ γοι 4} [Πη5, 8πα γα πα γου οὗ 81] {πἰπρβ΄  Β]ς ἢ 1 ἤανο βαϊα 
“πηίο του, (ϑεὰ τεῦ. 47. δῃὰ 16, 18 δῃὰ 14.) Ηδξ ν} κυϊάς γοὰ 
ἨΠΪῸ 4] {Ὀ : [ῸΓ ἢ νν}}} ηοϊ βρθαᾷκ οὐὨ ἢἰπηβεῖ, θυϊ τν)ὴηδίθϑοοτον ἢ6 
᾿δεδγείῃ, ἴπδῖ δ6 νν 1} ϑρβαῖ, δπὰ [μα νυ 1} βῆδνν γου {πἰπρβ τὸ σοπηα," 
ἃς. ΑΙ] ν]}ῖς ἢ ταῦ γε8 ἃ8 ἴὺ τπἀειϑίδηα βοπηα δμῤ)θοί, δηὰ ἰδδῖ 
8η ἰητο τ οηΐ, ν» ἢ ρ;, δηα δοιΐηρ; ομ6. (ΤΙτ[πη8ὴ.) 

΄ 18. οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς" ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 
'Βοϑβϑι46β (Π6 ΗοΐΪν αἰ οϑὲ ΔηΠ ἢ] τηοϑίὲ ρονογίμϊ δἱά ἴῃ ᾿ 
ΘΝΘΓΥ ρᾶγί οἵ {πεῖν Αροϑίοϊϊς οἶσθ, Οἢγίϑέ ἤθγα ρῥγο- 
Ἰη1865 (ογ {μοῖγ {γί ΠῸΓ σοηβοϊδίίοη ὑπέρ εἰοὶ 
ΒΟΓΓΟΜ δἱ ἢϊ8 Ἁἀδβραγξιγθ) 4180 ἢ]5 ὀιυη ργθϑεηΐ Ποὶ 
Δηά 4ϑϑἰϑίδησθ, ψ ἢ ψῃ σῇ 6 Ψ1] ἀνοσ δα δὲ μβαηά. 
(Τιεπδῃ.) ει 

ΤΙΘ ψογάθ ἃγθ βοιηθνῇδί οὔβουγα δηὰ ἀιδίοι, 
Δη6 ἤανθ, {πογθίογθ, Ῥθθὴ νγί οι Υ ἱπίεγργοίθά. 

’ἘὸΓ ἃ βἰαϊδπιθηΐ οὔΠ6 αἰδγθηΐ πιο 68 οὗ Ἔχρ)!οδίίοη, 
1 τηυβὶ τοῖον {ΠῸ τοδάθγ ἴο Ῥοίβ, Κοβθοδογ, 1,πηρο, 
δη Κυΐϊηοο!. ὅϑδοιηθ ψοι]ὰ υπηήπεογβϑία πα (ἤθη 3016] 
οὗ Ὁ υῖϑι 5 γθιρρθάγαποθ ἴο {6 ἀϊβοῖρ]68. δβθγ ἢ 5 
ΓΟΒΟΡΓΘΟΙΟη ; δηα οἴμοιβθ (8 Κ6 {Π6ΠῈ ΘΠΓΓΟΙΥ ἴῃ 8 
ἤρυγαίίνα 86η86, ἀηἀ σοηῆηπα ἤθη ἴο {πΠ6 Μιζεγ ἐδ. 
Βυΐ ἴΠ686 πιὰ 6 844 (ο θ6 (6 οτέγοηιοϑ, αἰτηοϑέ 
Θ404}}ν αἰδίαηί ἰγόπὶ (Π6 {τυῖἢ, δηά δὲ νδιίδηςθ 
νὴ (6 σοπίοχί. ΓΒ τηο46 οὗ ἰηογρτγοίδίοη νηϊοἢ 
ἰηνοῖναβ (Π6 ἰεαϑί ἀΠΠου γ 15 ἐμαὶ δήορίοα ΡΥ ΗεζΖοὶ, 
ΕἸαιί, Κυϊηοοῖ, ἀπά ΤΙςπλᾶη, το τά Κα {Π6 ἔρχομαι 
ἴῃ ἂἃη δχίθηἀθα β86η86, θοΐἢ οὔ Π6 ν]β: 0]8 ἀρρθάγδποθ 
ἈΠ ργθβεησα οἵ ΟἸγίϑὶ αἰτζογ 18 γοϑυγγθοίίοη, δηὰ 
8.80 οὗ ἢ18 1ην.810]6 δηα τιϑίδρογῖοαὶ ργθβθηςο δῆογ. 
ΟὐογίδιηΪγ τ σδηποῖ Ὀ6 σοηῆηρα ἰο (ἢ6 ἔὈΓΠΊΘΓ, 5ἰησθ 
1Π6 ΠΗ οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς ψου] ἃ Πᾶνα Π1{|16 
ἸὩΘδηϊηρ, 1Γ ΔρΡΡ]Π6α ἴο [Π6 βῃογὶ δηά ἰηξθεγυριθά 
1ηἰ δ σοιγβα θη] α Ὀγ τἢ6 ἀἴ8ς:}0]65 ψ ἢ οὐχ Γοτγὰ 
ἴῃ 1Π6 ἸΙηΐθγναὶ Ὀθίννθθη ἢ15 το γγθοίίοη δηὰ [18 88: 
ςσρηϑίοη. Βυΐ [ἢδὲ {{}18 8686 τη 8ῖ. ποὲ Ὀ6 εχοίμαάρα, 
158. ρἰαίη ἔγοπι [Π6 [0] οννηρ ψογά8, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτε με, 
χε σἤαίί 566 πιε, δῃὰ 10. ὁ κόσμος με οὐκ ἔτι θεωρεῖ. 
Απὰ γεί 1ἴ ἀοθ5 ποῖ: σοῦ ὕρ ἴο ἴῃ8 Φτέοπέ 97) δθηδ6 
τϑαθ τα ΒΥ 1Π6 δχργρββῖνα ψογάβ οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς 

ὃμ 
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ὀρῷανούς. 6 πιιϑὲ, [Π6η, Θβρθοί δ !Υ δανογέ ἴο ἐπ 8 
τηδηΐαὶ, ᾿ην]510]6, δηα τηϑίρἤοσΙ 841 Ῥύθϑθησα οὗ ΟἿΣ 
Τοτά, ἀπά 115 οἤσαοσν οὐ [ἢ6 πηϊηα8 οὗὨ (ἢ6 ΑΡοϑβί[68 ; 
ΜἸΟἢ (48 Καϊηοοὶ οθβεγνθβ) 18 ρἰδίη ἔγοπη νϑσ. 20. 
ἜΟοσ ψῇδί 18 πηθπ !οησδα ἴῃ ἴδ νοῦβϑαῈ ἢαρρβηθα δίϊογ 
οἷν [οὐ ἀϑοθηβίοη δηᾶ σγεΐαγη ἴο ἤθρανθη. (οη- 
ΡΆΓΘ 8130 νϑῖ. 28. δηᾶ (ἢ6 ποῖβ οἡ νϑσ. 91. | 

᾿ς Γὰδ 4180 [Π6 ψογα ἔρχεσθαι 18 ιι8364 οὗ [ἢ6 ᾿ῃν 510 }6 
δάνοηϊξ ΟΥ̓ γῖβὲ Ὀγ ἐδ πηδηϊδϑίδιοη οὐὁὨ ἢΪδ5 τη] 6βϑίυ, 
{πουρῇ ποί {Π6 ἀϊβϑρ|αν οὗὨ 18 ρούβοη, ἰὴ Μαίῆ. 16, 
47. 28, 24, ἃ 44. 6 τηιϑί, {Πογοΐίογο, μηλέθ δοέῃ 
{Π6 ἀθονθ 86η868, ΔΠ4 1η [{Π]15 ψ6 ἃγεὲ Ὀογὴβ ουΊζς ὈῪ 
ἴαοϊ58. ΕῸΓ (485 Τπηδη οΟΌβογνθβ) Ογιϑὲ ἀϊὰ ἢτγθι 
τοίασῃ ργοργιὶὸ, το γαν, ἴο 8. ἀ186 1 0168, δέδσ 8 

᾿ς ΤΟΒΟΓΓΘΟΙΟη, [ἢ 8 Ψ]51016 πιοάθ ; δῃὰ ἐμιργοργὶὸ, 
ἱην 1810 γ, ΤηΘΔρΠογΙο 4} }γ, δα Π18 δϑοθηβίοη ἴο 
Βοάνθῃ; δηά, ψἤθῃ, 88 [16 ὑγοῃ)86α, ἰη ἀδραγίηρ ἴο 
μϑάνϑῃ (866 Μαῖί. 28, 40), ἢ6 ψ88 ρεγροίιδιΥ »γδ- 
δοπέ δῃὰ ιοἰέδ τῇδ ὈΥ 1πΠ6 ρτγδοϊοῦβ μὴ οὗ |}18. οπι- 
Ὠϊροίΐδηΐ ρΟΟΓ ἴῃ {Π 6 ἀἸδοῦαγρα οὗ {πΠοὶγ Ενδηρο] οὶ 
Ταποίίοηβ. Εοὸγ ΟΠ γιβὶ 15 ἔλθη, ἰὴ οἤεοί, ργεβοηΐ, 
ἤθη 6 ορογαΐθϑ, αἴογάβ δϑβιϑίδῃςθ, δηά ἼἽοηΐουβ 
ΒοηοΗ(β οὗἩ δὴν β8οῦί. Αῃηά (8 οὖν [,ογὰ αἱά πσέ 
Ιεᾶνα {ῃ6 ἀϊδοῖρίε8 ἀδειαΐθ, ποῦ [841] ἴο ἱπηραγί 
Βοίδοθ δηᾷ 888ϊϑίδῃοθ. Τῆθ ΗοΪγ δρίγιιὶ τσα5 ργεβδοηέ 
ΜῚ ἀϊνίηα δηα ρστγδοίοιβ δἱά. ἔμοα, {πΠουρῇ (Ἰγίϑὲ 
ΜΙ Πάγον εἰαίκο ἔγτοπι ἢ18 ἀἰβεῖρ 68, νεῖ ἢ ἐφ εἰνθαι 
ηοῖ. Ηδ ν 8 δἰναγβ τοϊἐ ἰῇδιη, δηᾶ, ἰὴ ἔλοΐ, ρὰνθ 

δ 6πι, ἤθη αὐβϑηΐ, ργοαίογ δὰ (δὴ ἢ8 ἢδα ἀοηθ 
ψ ΏΘη ρῥΓοϑθηΐ. 

18. ὀρφανούς. Ἰ)οδάτ! ρα δηὰ (δώρθε}} ἰγϑῃβἰαΐθ 
ογρἤῆαηδ. Βιιΐξ {πουρὶ {{Ἰ6ΓΘ ἸΏΔΥ Ὀ6 δὴ αἰέμοϊοη ἴὸ 
(6 οα86 οὗ οἤηάγθη ἀδργινοα οὐ {πεὶγ ρϑιθηΐβ, οὗ, 
τοοίδρ Ποῦ 4}, ΡᾺΡ1]5 ἀσργίνοα οἵὗἁἨ ἐπδῖγ πηδβῖϑγ, γαῖ 
1118. διέ απ αἰϊμδῖοη. Τἢ6 ψογὰ 18, ἰη ἴλοῖ, ᾿γορ γΥ 
Δὴ δα]θοίϊϊνα, 8ηα 18 οἴΐβη 80 υι864 1η͵ (ῃ6 (Ἰ58ιςαὶ 
ΤΙ [ΟΓΒ ; 88 Πιοηγ5. ΗΑ]. 1, 69. ὄρῷανον τέκνων ἔθηκε. 
ῬΙιαίο Ῥμεαιν. ὄρῷανον πάντος. 1 ΔΒ ΕΙβ ἴο {ἢ6 
ΗδςΡ. ΘΓ, δηὰ 185 υϑεα σοπογαίίν οὗ 41} ψῇο 8. 
ἀεεἐϊέωέε, ΜΠ ΘΊΠ6Γ σ] άγθη ἀθρτινεα οὗ ἐμεῖγ ραγϑηΐβ, 
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ὉΓ Ῥαΐθηΐίβ οὐἉ {μῃόϊγ. οσμἄγθη, οὐ ἰβοδ6 ψῆο ἃγὸ ᾿ε δ. 
ἀοδβιυΐ οὗ [ΓΘ πά8, ΟΥ ΔηΥ̓ ψη0 σου]ά δα ἔμϑιη. [1 18, 
(πογαίογθ, θοϑῦ γθηάθγθά ὈΥῪ δὴ αὐγέοξδυθ. ΤΏἬΉΘΓΘ 18 8 
ΥὙΘΓΥ͂ 5|Π}}]}ΔΓ Θχργαβϑίοη οἰϊδα Ὀγ ΕἼβηθγ ἔγσοιῃ [οἱδ η΄ 
ἄς Μοσγίβ Ρεγοριηὶ, Ρ. 700. ἄγαλμα ἐξ ἀνθρώπων εἰς 
θεοὺς ὀχούμενον ἐπὶ τοῦ πυρὸς, ὀρφανοὺς ἡμᾶς καταλιπόν. 
50 480 ἃ Βδθθίηϊσδὶ ψσιίοσ οἰϊορα ὃν γειβίθίη. Ψε 
πῃ πᾶ σαιι588, πηδρϑίον οἵ ἀοπλ 6 πιϊ, 4υ]ὰ ἰοΐδηι 
ἤδης σοηθγδ οηθῃι γοἐϊψμὶδέξ ογρλαπαπι. , 

190. ἔτι μικρὸν, καὶ ὃ κόσμος με οὐκ ἔτι θεωρεῖ, γεῖ ἃ 
{π||16 εἶπα ἀπά, ο. Ηρσγο ψα πιυβί ΒΌΡΡΙΥ μέρος τοῦ 
χρόνου ἐστι, Δηὰ (ΔΚ καὶ ἴον απά ἔδεη. ἘΒγ ϑῆν, ἴοο, 
18 ἤ6γα πηθδηΐ ἀναϑῇν. Ν ᾿ 
90. καἀγὼ ἐν ὑμῖν. ὙΠ ψογὰ καγὼ, ἴῃ {Π1|8 ΨΓΙΈθγ' 
οϑρβοίβ! ἑν, ἢ85 οἴἕθη ἃ ρϑοιυ δῦ δἰθσαηςα ἴῃ ἰΐ, ἀπά 18 
ποῖ {ΠΥ υπάοτγβίοοα, Ὀὰς Ὀγ δἀάϊπρ (Π6 ψογὰ 80 ἴῃ 
{π6 γθηἀθγίηρ οὗ ̓ ἴ, 80 αἶδο 7, δῃᾷὰ (πδη 1ἴ Πᾶ8 δῇ 1ἢ- 
ἤπθδησα οη {116 ἔογπλοῦ ρᾶγί οὐ {ἢ ρογὶοά, δηά τπηδῖκθ5 
{πὲ [Π6 ἢγδέ ραγί οἵ ἃ 81}}1}}1{π46 ΟΥ σΟΙΠΡΑΓΊΒΟΏ, 88 11 
18 1.961 (ἢ6 ἀνταπόδοσις, ΟΥὙ βϑοσοηά. ὙΠ ἰἰ 15 ἔγθ- 
Ζυθη Υ ἴῃ οΟἴδοσ ὑΪασαΒ5 ; 88 ἰη 6, δ6. ἐν ἐμοὶ μένει, 
κἀγὼ ἐν αὐτώ, ας ἠδ γεπιαϊποίς ἴηι πιθ, 80 αἶδο 7 πὶ ἀΐπι.: 
80 καὶ αὐτὸς ἴῃ 1 Φοἢπ 4, 15. ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει, καὶ 
αὐτὸς ἐν τῷ Θεῶ. Αῃά, ἀραίη, νογ. 16. 88 1 1Π6 ῥΓΘ- 
β6ηΐ ραβϑᾶσο, ἤογα ἔψο ραγίβ (ποί ῤγ66) οὗ σοην!ο- 
(ἰοη βθϑῖῃ ἰο θ6 βεῖ ἀοννῃ 85 [6 οἴδβοιβ οἵ (ἢ γιβι᾽ 8. 
ΓΟΒυγΓγθοίίοη. 1. ΠΟΥ 8Π4}} Κπον {πὶ Οἠγὶδέ ἐδ τη 
ἀϊ αίλον, (δι 185, [πῃ ἢ6 σᾶπηθ {τ}Ὺ ψιἢ οσοιη-. 
ΤΠ 158] 0 ἔγοπη ἢϊπι, δηἋ ἢ Κορί οἷοϑα ἴο {6 
ἀϊδοῦαγρα οὐ 1, νᾶγιθα ῃοΐ ἴτοιῃ 1 12 [6 [Ι6αϑί., 
(Ηδιμηοπα.) 

21. ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου ---  ἀγαπών με. (ΟἸὨγΙβί. 
ἤθγα τερϑδίβ ψηδί ἢ ἢδιὶ 8814 δί νϑσ. 1δ. Ψ]ΠΘΓΘ 866 
{π6 ποί6. "ἔχειν Β6Γδ βἰρηῖῆθϑ, ΠΚ {6 [8 ΕΠ ἐθηθγο, 
ἴο ἄποιυ. ὅο Αςῖί5 25, 20. Χεοη. Μϑῃηι. 1, 6, 18. δηάᾶ 
Απδρ. 8, ὅ, 8. δῃὰ Κδρ. [Δ6. 8. δορῇ. Τγδοῇ. 821 
(τοΐδγγοά ἰο Ὁγ. Κυαϊηοθ].) 1 δᾶὰ ἴβοογ. Νῖίς. ὅ0, 1. 
τὴν εὔνοιαν τὴν πρὸς ὑμᾶς, ἐν τοῖς ἔργοις ἐνδείκνυσθε μᾶλλον 
ἣ ἐν τοῖς λόγοις. Οὐ Ιοτὰ τπηογθονοῖ (54γ58 ΤῊ ΓΠΊΔΏ), 
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αὐἰάς 8. Ῥγοπιῖδε : ““ ϑδυιςῇ 8ῃ οὔ ποῖ οἢΪγ 1} 7 ἰονς;: 
θυΐ νιν  αΐλον,᾽" ἃς. 

41, ᾿Εμφανίσω αὐξῶῷ ἐμαυτόν. ΤΏ 686 ψοΓ 5 ΔΓ 5ϑο6- 
ὙΠδῦ διηθίριουβ. δηΐ, 88 βυῃς ἢ, 8Γ6 ΌὈΥ σοπηπιοηίδίογβ 
ΘΧρ δἰπθά ἴῃ ἔνο ψ8γ8: 1, ἐέογαίέῳ, οὗ (6 ρδγβο δὶ] 
Δρρϑδάγάαησα οἵ (Ὁ γιϑὲ δεσ ἢϊ8. γοϑυγγθοίοῦ. Βυΐ 
{πΠ18 (οδ]οοῖς Καυϊηοο!) 18 δἵ. ναγτίδησα νι {π6 ὁσ- 
»ίαπαέϊοπ οἵ (6 ψοτγάϑ8 δἱ νοῦ. 23. 2. Μείδρῃοτγισδὶ γ: 
ᾳ. ἀ. “1 ν1Π πᾶ τηγβοὶ ἢ Κποόν ἴο Πΐπι|, πιὰ κα τὰν. 
Ιονε Κηονη ἴο ἰπ, ΟΥ οᾶυ.86 {π4| 6 βῇα!! 566 ΤὯΥ 
ὀσβοῃ, οἴδποοθ, ἀοοίτιπα, ὅτα. ππογὰ ρογίθςι γ." Βιι 

1 18 τηδηϊίοϑί ἰῃδὶ (18 αἶ80 18. γαρυρηδηΐς ἰο {{|6 
δχοροιὶοαὶ ψογάβ ᾿ῃ νοῦ. 28. μονὴν παρ αὐτῷ ποιήσο- 
μν; ψϊοἢ σαηηοῖ ὕ6 πηποιϑίοοα οὐ :Ὡσγθαβθ οἵ 
πον ]θάρο. οἷν. Κιιποοὶ τ 6η ῬΑγδρἤγαβοβ {δ : 

“« Π)επιοηϑέγαδο πιὸ δὲ δεπουοίμπι οὐ δοποξομπι. Βυΐ 
1018 ΔρΡρθᾶγβ ἴο Ὀ6 Παγβἢ πα ργθοδγίοιιβιυ [{ 5661}8 
ἴο τη6 [δ΄ 1Π6 ἵψχο ἄρονθ τπῃηθη(οηθα 1πἰογργθίλ( 08 
ἸΏΔΥ Ὀ6 πὶ θα, 51π6 6 {Π686 ψογά8 (1 Κ6 {||οβα οἵ [ἢ 
18(ἢ) νθγ86) γοδίε ηοΐ ΟὨΪγ ἴο {Π6 νίβι0]6, δι το {πὸ 
1ην151016 γοίυγη απαὰ ργθβαῆςα οὗ οὖῦ τά. 866 (6 
Ὠοίεα οὐ {δ νΘγβ6. 

Φῷ, λέγει αὐτῷ ᾿ἸἸούδας ---- κόσμῳ. ϑοπια οὗ (ἴπ6 ἀ15- 
ΟἿ 168, 10 Β66ῃ18, (ςΑΙΓΙοα αννὺ 1 [456 σοΠΟΘΡΈΟΙ8 
Ταϑρθοίίην [Π6 ἰδ ροι 8] Κίηράοιῃ οὗ (ἢ6 Μ65514}), 
ἀ!ὰ ποῖ γΙΡΠΕἾν σοιργοῃθηα οὖν [ογά 5 ψογάβ8, δηά, 
κὨϊηΚίηρ {παῖ Ι ἸΘΔης ὯῸ τῇογα ἰπδη ἃ ἰθῃΡΟΓΆΓΥ 
τοίγοαίΐ, υπάογϑίοοα (ἤθη ΟὨΪΥ οὗὁὨ {π6 δχίδγηλὶ δηά 
Υἱ810]6 τηδηϊοϑίδιοη οὗ 1}15 σίογγ᾽Υ. Τὸ {{π|π| αυεδβίϊο, 
τί γέγονεν ὅτι, ὅἄζε. οἷ 1 ,ογὰ δηβνογεα ποῖ αὐγεοέέῳ 

ἘΤΠ6 αιυεϑίΐοθ (838 [διηρε οὔβεύνοβ) ᾿παϊσαίοϑ ἱσπογάνοθ ῥτυ- 
ςοοάΐπρ ἔγοιῃ ργε)υάΐοα, δηὰ Ἵοοη)οϊηδα νυ αἰαγηη ; 88 δνυϊηςϑά ὉΥ 
πΠ6 μῆγαβε τε γέγονεν, ΜΏΪϊοῆ 18 ἔογσιηθα οἡ ἴδ πιοάοὶ οὗ ἴῃς Ηεῦ. 
ΤΠ ΠῸ. Κυρία σοπιρᾶγεθ ἔγοτ Αἰτίαη, ἐπυνθανόμεν τί ἐγένετο; 
δηα διατί ἄνθρωπε; τί ἐγένετο; Ἐπγὶρ. Ττοδά. 889, τί δ᾽ ἔστιν 
εὐχὰς ὡς ἐκαίνισας θεῶν ; 11 8, ἴη ἔδοϊ, πο ἃ ΗΘὈγαΐΞηι, 8ἃ85 γος 5 
δὴ Ὠε Ὠίθια πᾶν ϑυρροθοά, ϑδίηοε βἱῃλαγ μἤγαδοβ ἃγὰ ἔοιπα ἰῃ 
χηοϑὶ ἰδησιιαρεθ. .ΤὨ.9 νγ6 84, “" ποῦν 18 (18 δ᾽ ““ νυὭβαῖ ἢονν δ᾽ 

ΟδιηρΌ6}} ἰγαπϑ᾽αἴεβ, “" να υ εἴογα τ τἢοὰ αἴθοονον," ἃο., δοὰ 
ΤΟΙΔΔΓΚ8 παῖ ἴπ6 ννογάβ8 οὗ τἴῃ6 Ενδηρε ϑῖ απ ὃς ἱπίεγργεῖεαά ο γ᾽ 
85 80 ἰηψ.ΓῪ Ἰηΐο (Π6 γεδβοὴ οὗ ἀϊϑοονεσίηρ πἰῃ)δε]  ἴὸ ἴθ), ἀπά 



8Τ. 70Ὲ.Ν, ΘΟΗΑΡ. ΧΙΥ. ὅδα 

(οἷηςο, ἃ8 6 Παά 5814, 8 4156} 0165 Ἔγθ ποί θαυ] ἴο 
1ὴ6 σουμργα μϑηβίοη οὗ ψηδὶ πα ψουἹά ἤανα ἴἰο σοιη- 
τουηϊσαΐθ), θὰ ἰυτηοα {πα ὶγ διζθητοη ἴο ψῆδῖ 11 
εαρεοϊαΐίν ὈΘμοναά (Πδηὶ ἰο Κπονν 8η4 Ὀ6]16ν 6, ΠδιηΟἾγ, 
{Παἱ ποίΐ ἀδ οηἱγ, υι [Π6  αέλον σου] θ6 ρεγροίυδ! νυ 
ψἱτῃ (δὰ Ὀγ Ηἰ5 σγαᾶοθ δηὰά Ηοὶγ. ϑρὶγιῖ, δᾶ ἰπαΐ 
ἐλεπ (Π6Υ νου] υπάἀογβίδηα 41} {πηρδ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [ῸΓ 
1Ποῖ ἴο Κπον. Ουν Ι,οτὰ {θη σαϑραϑϑίϑ, 1 ρϑγί, 
ταί ἢ6 Πδ( 5814 δὶ νϑσ. 21. δηάὰ ρϑδίηῃ αἰῆγιηβ (ἢδί 
ΠοΙὨΙηρ 18 ογα ΠΟΘ] ἰο Πθῖὰ 1η ἰΠ 61: Ενδηρο]οδὶ 
οἴἶἕεοθ {Π8ῃ ρογβθνθγδησοθ [ἢ ἴον ἰοναγάβ ἢϊηι ἀπά 
οδαοάϊδηςσ ἰο ἢἰ8 οοπιπιαπα ([ῸΓ λόγος δηᾶ λόγοι, {{|κ6 
ἐντολαὶ 1ῃ ναγ. 21, 58:0} ΠΥ αἰγοοέϊοη5 ἴῸΓ (Π6 Δ πη η15- 
ἰγατίοη οὗἩ {Π6Ὶ]Ὶ δροϑίο!ο οὔ 6) ; δηα ἰπαὶ {Π6η {ΠΥ 
τὶ Ταϑὲ δβϑϑυγοα οὗ 1π6 ᾿ρϑου ασγ ἔδνουσ οὐ (ῃ6 
Καῖῆοσ. ΟΥ̓ 8 ονῃ ἴονα ἰοναγάβ [ῃ6 ἀἸ8ο 0168 ἢθ 
ΒΔΥγ5 Ὠοίῃιηρ,, βίηςα ἐλαέ 6 δα Δἰγοδάν ἀοηα δὲ νϑσ. 
41, Ὀυΐ Πα ἰᾶγ8 ἀονῃ {{}18 ροϑιτίοη ; ἰῃδὶ ψΗΟΙΒοΟνοΣ 
ἢ6 Ἰονδίϊ. 18 4ἰ8ο ἰονθα Ὀγ {π6 Εδίμεγ; [ἢ8 ἰδοι]Υ 
Εἰπείηρ δὲ (Π6 γϑαάδοη τοὴψ ἢ6 οδπηοί πηδηϊδϑὲ ἢ] Π}- 
861 10 81}, ἡ"απλεῖγ, δοδιιδα ἰΠΘΥ ποιῖΠοῦ ἰονα ἢϊΏ], 
ὯΟΓ ΟΌὟΘΥ [15 1Π]0 ΠΟ] Οἢ8. «6818 ΤΏΟΓΘΟΥΟΙ 8648 ἴο 
18:6 ἰὈΓΙΊΘΙ ΡὈΓοιΏ186 ἐδ ΟΠ6: ““᾽ ὁ Ψ1} σομηδ ἴο Ὠΐπη 
δηἀ τπηᾶκ6 οὔγ ἀροάς (μονὴν) ἢ Ἀπ; ψΒο 
ΟΓΩΒ ΔΓ6 ΝΑΊ ΟΙ ΒΥ οχροιιηάθα ΌΥ σοπιιηδηΐαίοῦϑβ. 
(Τηεπιδη.) , 

Τῆς ἔογυΐα μονὴν ποιεῖν δΔῃά μένειν ἀδηοία5 ἕο 
ἀιυεῖξἑ ; 85 ἴῃ 208. Αηίΐ. 18, 4. 8, 7. Ὧηα Τπυογά. 1. ᾿. 
40. οὐκ ἐπ᾿ ἀγαθώ τὴν μονὴν ποιούμενος. Ῥαϊαϊγοῖ Δἀἀ5᾿ 
Ομποβαπά. διγαίορίο. ὅπο", δ᾽ ἀν μέλλοι --- ἐπί τῷ φθείρειν 
τὴν χωραν. ἸΠοιούμενος τήν μονὴν ἐκλεγέσθω χωρία μὴ 
ἐλώδη. Βαϊ ᾿χογα {Π6 ἐὈγηγι 8 πρὸς αὐτὸν ἐλευσομεθα, 

ποῖ ἴο ἴπα τννοῦ]ὰ. ΤΊ 8 ᾳφυεϑίίοη, οοπίϊησ68 (δια ρῦ6}}, δγοδα ἔγοιη 
ἴΠ6 τϑηγδὶπϑ οὗ πδίϊοηαὶ ργε)υάϊοθβ ἰη γεραγὰ ἴο {6 Μεββίδῃ, ἴὸ 
ΠΊΟΠ ἰἰ6 Αροϑβίϊεβ {παιηϑοῖνοθ γε ΠΟΥΟΡ Θη ΙΓΕΪγ δαρογίοσ, {{]] 
αἴϊεν (πε ἀεϑβοθηῖ οὗ [πε Ηοὶγ ϑρίγὶϊ, γεϊαϊθὰ ἴῃ ἴπ6 Φηὰ οἶδρ. οὗ {116 
Αο. Ουγ [,ογ 8 δΏθνγου ἰπ {Π|6 ἔνγο [Ὁ] νυ ηρ᾽ νοῦϑεβ, (που ρ ἢ, ἴῃ 
811 ργυῦδθὶ γ, ποῖ ρΕΓΈΟΌΥ υπάἀεγοιοοί Ὀγ ἴποπὶ δἵ (Π6 {ἢπλ6, αϑϑίσῃβ 
ἃ. ΓΕΏΒΟΩ ἔογ ἐπε αἰδι! ποι ΐο πα ννουϊὰ τρδα Ὀεΐννεθη ἢ ἴ6 Ὠἰ βοΐ} 65 
πὰ ἽῈ ν Σ], Ὀαϊ 88 ΠΟΙ] ηρ᾽ ἀδουΐ ἴΠε πιαππεῖ ὉΓ ἀἰϑοονογίηρ; 
Ὁ} ὮΝ ' ᾿ " 
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καὶ. μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιήσομεν, τῆυδὲ ΡῈ ἰδοη ἔριξε: 
ἐἰνοῖγ. Τῆυβ Ἰη της ΟἹ ᾿Γοϑίαιθοηΐ ποτὰ ἔγειρον 
ΟΟΟῸΓ δυο ἢ ΡΠ Γ4865 88, “ Οοώ Ξχεά Αΐδ ἰοηέ πη ὕμάσα ; 
αδοάες αἱ “εν μδαίοπι; ἀιοοίἐεέϊ απιοηρ ἐἠὲ ὕειυσ. δ66 
νι. 926,11. 468ι8, πογοίοσγο, πηθδηΐ 1ὴ {{Π18 ΔΒΓ 
[ο "Πυϑίταϊα, ΒΥ 84 ψ6}} Κπον ἢ ἴγορθ, {Π ἔοτγιηιἶ, καὶ 
ἐμφανίσω αὐτῷ ἑμαυτὸν, Δ} ἴο 1η1πλᾶΐθΘ ἴο ἔμοτη ἐδαῖὶ ὈΚ 
[π686 Ψψογά8 Πα ῥγοῃ!βθ6 (ο [Π6 ΑΡροβί[68 δΔη ἢ]5 Οἱ 6 Ἢ 
ζαϊ ἢ 1} [Ὁ] ον 6 ΓΒ ἢ15 ον ἄνουν δηὰ [ἢδι οὗ ἢΪ5 Εδτῃοσ. 
866 {Π6 ἠοΐα οἡ νεγ. 21]. 1 Πογθίογα μονὴν παρ᾽ αὐτῷ 
ποιήσομεν 18 Θητ να] οηΐ ἰο μεθ᾿ ἔσομαι 1η Μεαίί. 28, 90. 
δ66 Αροσ. 21,8. ὙΤΠα ψνογαβ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα 
ἃΓ6 ῃοΐ, ῃονονογ, ἴο θ6 ργεϑδοά, Ὀὰχϊ Δρρογίδι πη βο αὶ ν 
ἴο {ῃ6 ογῃαπιοηί. (Καυΐη.) ᾿ΓΠ18. ργθοδγίουβ ῥγίῃ- 
οἷρῖία πυβὲ ἢογα ὈΥ ἼΟ Ιη68η8 δ6 ταϑοσίεα ἴο: 
ὯΟΓ, ἰηἀορα, 18 {6 γ6 ΔΏΥ ΠΘρΟβΒΙΓΥ ἴῸὸγ . ΏΟΓΟ 18 
ἃ. ΘΕΧΔΟΙΪΥ 5. Π}}}8Ὶ Ἔχργοβϑβϑίοῃ ἢ Ρ]οίίη. Επηδβδά. ρῥ. 
ὅδ0. (.. (εἰοα Ὁγ Βι Κ]6γ): Θεὸν δὲ καλέσας ---- εὔξαι 
ἐλθεῖν. Ὁ «δὲ ἥκοι τὸν αὐτοῦ κοσμον ᾧέρων, μετὰ πάντων 
τῶν ἐν αὐτῷ θεών, “ Ἐαγπεδέίψ ἐπιρίογο Οὐα ἐο τοπιε, 
ᾳπᾶ ἠδ ευἱ{ οὐπιο, δυϊηρίηρ αἰοηρ τοἱἐδ ἀἰπι Δὶς τυλοίε 
μπίνεγ86 ο7 δεαμέψ, απὰ αἰ ἐλ Οοάς ἐδαὲ αν ἐκ ἐἠϊπι." 
Ιη (6 ΟΙα Τοϑίδιηθης (ὐοὰ 18 5341 ἴο οὐ! ἴα τη 6, 
ψὨθη Ὧδ᾽ ρΓΟΙ 868 ΟΥ Ὀοϑίοννβ ρϑου ᾶγ ὈΘηρῆϊβ. οἱ: 
{πο ; α͵80 ἴο “ιοεί, οΥ τϑιηδίη, ψ 1. [Βο86 νοι ἢσ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἔἈνΟΌΓΒ : 8ἃ8 8180 [0 ἐξαῦνθ δη ἀθραγέ ἥγοπι. 
ἔμο86 ψνῃοίῃ ἢ6 ἐθαβ88 ἰο θθποῆς. Τῆυβ (45 ΤΙΓπδῃ 
ΟὈΒ6Γν 68) ΨΏΘη «6808 βαγ8 (παΐ Πα δη {π6 Βδίδθῦ' 
ΨΠ] σοι δῃά γϑιηδίη ψΠ ἢ 80.60}} 8Δὴ Ομ, ἢ6 ῥγοϊῃϊβ86ὅ. 
{μαῦ Πα δῃὰ {π6 Βδίθοσ ψ}}} σοπε δῆ Υ θοϑίον οἠὶ 
πίῃ θϑηρῆϊίδ οὗ θνεγγ Κιηὰ. ΤὍΤῇδβ ργοιηΐδβα ρβογίαϊπο 
Βοίδὶν ἰο {π6 ἀϊβοι ρεβ. Τὸ {686 οὖν Ιμοτὰά ρᾶνα ἴων 
ἡπῃοίοηΒ γοϑρθοίίησ (Ποῖ Αροϑβίοϊ!!ς οἷϊςθ. ὙΠαβο, 
ἐλεζείογε, ἢ Ὀ145 δχρεοῖ ἢ18 ρογρϑΐυλὶ δβδἰβίδεςθ. 
Υε πᾶν, πονανογ, (ἢ ψ 6 [πατῶ ΔΡΡΙΥ {πδπὶ Ὀγ᾿ 
αἀσοοηιπιοάαξίοη ἴο 41} τ[ῃο86 ψῃο ον Οοα, δὴηὰ ἐαβ ἔν. 
(δαῖ ἴονα ὈῚ (1 δηά ορβάϊδηςοθ. (Τις παι.) . ἃ. 
ΓΘΙΏΔΓΚΘΌΪΥ ΔρΡΡροβὶίθ βά558ρθ 15 ἤεγὰ οἰϊοὰ Ὀγν 1πὴρ6 
ἔτοαι ΠΟ ἀθ ΟΠπογαδιη), Ρ. 194. ψ ἤοῖο (Π6 ἀοΙΥ ἶδ᾽ 

᾿ ΣΔΥΒΈΟΔΙΪγ ἀθβοῦ θα 88. σομπηίηρ Δα ἀυροἐϊηα ἴα {Π6. 

΄“΄ 
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ΒΟ.] : ̓Επείδη τοίνυν ἀοράτως τῷδε τῆς Ψυχῆς χωρίῳ 
εἰσδύεται, παρασκευάδωμεν τὸν τόπον ἐκεῖνον ὡς ἔνεστιν 
ἀξιόχρέων ἐνδιαίτημα Θεου γενησόμενον᾽ εἰ δὲ μὴ, λύδεται 
μεταναστὰς εἰς ἕτερον οἶκον, ὃν ἄν ἄμεινον αὐτῶ δοκῇ 
δεδημιουργῆσθαι, ἕζς. ὅδ 8150 {{||8 ΕΔΌὈΙΏΙΟΔΙ ραβήασ6 
οἰἴ6α ὈΥ δοποείίρεῃ : ““ἩΔΡΡΥ 18 [6 τηδη ψ»ῆο ἀδ1}Ὁ 
ΒΊΓΙνΟ8. τὸ αὔργονθ ἢ!π)86} πηῖο (ἠὐοά, δηαὰ ἀ}γ 
ῬΓΘΡΑΓΘ8 ἢ] 561} [ῸΓ {Π6 ταοδθρίϊοῃ οὐ {Π|8 ἀϊνὶηθ 
681. 

Ξ 24. Αἴἴογ δανίηρσ 1]υβίταϊοα [6 86η86 οἱ Εὖ16 
Ρἤταβα ἐμφανίσω ἑμαυτὸν, ΟΟΓ Τιοτά δάνεορί5 ἴο (Π6 
τηἰοτγοραίοη οὗ 9688 ; 80, ἢοννανογ, 8ἃ8 ἴο. βῆσιν [ῃδί 
{ῆ6 ψίοκοα, δηὰ {ἢο86 (μὲ ἀξδβρίβ86 δῃηᾶ δῖα δᾶάνο- 
ΒΑΓ 5 10 ἢ]8 ἀοοσίγίη8, ἃτα ἀη νου τῃΥ οὗἁ [Π15 ἐμφανισ- 
μὸς Δηά {Π656 θεηοῆίβ. Ὃ μὴ ἀγαπῶν με, τοὺς λόγους 
μου οὐ τηρεῖ. ΤῊΪ5 56η86 οὗ τηρεῖν 15 [ἢπ.8 1Π]υβιταίοα 
Ὁγ Βρ. Ῥδαγςθ : “Τῇῃδ ψοσῦ τηρεῖν ΒΙρΏ1Π 68 ἴο ορβϑόγνθ 
ψογάϑ, οἰἵποῦ ψ ΠῚ 4 ροοά ᾿ηἰδηΐ (0 ΡΔῪ 8 τορατγά ἴο 
θα), οὐ ὙΠ δὴ 1}1] Ἰηϊθηΐ, ἴο δοσυβ6 ἃ Π81) ὉΣ ἐπ 6π,. 
Ιῖπ 1ῃ6 Ιάΐῖοσ βόηβδ {6 ψοζά 15 υδβεά 1 (Ὁ. 15, 90. 
8η4 ἴῃ Οεη. 8, 1δὅ. δΔηά ἴῃ (6 ἢγϑί β86η86 ἤθσο δηά 
ἱῃ νϑσ. 16 δπὰά 44. δῃὰ ἴἢ Μεαῖί. 19, 17. δηὰ Μαχγκ 6, 
20. Ηρτα (88 οἴζβη ἴῃ {Π18 (ὐοβρ6]) ἴΠ6Γ6 15 ἃ νϑῦΥῪ 
᾿ιαγϑὴ 61}1}08185. Αἴἶαοῦ τηρεῖ ΒΡΡΙν, “ΝΟΓ σδη δχρϑοῖ 
ΤΥ ἰανοῦγ, ἀηα παῖ οἵ τὴν Εδίῃοσ, ογ 1Π6 θθηθῆςξβ 
ἀφϑίηθα ἰο πιν (ΔΙ Π {Ὁ} [Ὁ] ον  6Γβ. 

24.. καὶ ὁ λόγος --- πατρός. Ἠδια δραίη {Π|6Γ6 18 δὴ 
6]}108185 ψῃοἢ τσδὲ Ὁ6 {ΠῸ8 ΒΌΡΡ]16α : “ Αἠά {6 
ἀοσίγηθ γα ἢανὰ Ὠθαγα ἰ8 ηοΐ (80 πηι:6}} ΤὩ1Π6 ἀ5 {{|6᾽ 
Βαϊ οτ 5. Ηρ, {πογοίογο, ψῇο σο]θοίθίῃ 1{, γο]θοίθίἢ. 
{π6 Εδίῃογ, δηά σαπηόξ ὄχροοΐῖ {Π6 Ὀθηθῆϊβ 1 ἢᾶνο 
η8[ τηοηςοὴθα." 8686 νϑῖ. 9] δῃὰ 8, 80 Ανίβει 4. 

. 3. Ρ. 446. καὶ τὸ ὑπέρχεσθαι δὲ ἀεὶ τὰ ἔνδοξα πρόσωπα᾽ 
-- ἀπάγοντα ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, σέμνον πάνυ, οἷον" οὐ λόγους 
ἑμαυτοῦ λέγω, ἀλλὰ γράμματα τῶν ἡμετέρων προγόνων. 
Ηον. ᾧ. δ. 2, 2. ““Νοῃ πηϑὺβ ἢΐς Βθῦηο δϑί, 866 αιϑι' 
Ρτωσορῖς ΟΕ 15. ΟΥ̓ δεἰβίοιη.) 

᾿ 925, ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν μένων, 1. 6. “ {ἢ 686. 
{πηρ8 παν 1 {πι|8 ἔδγ ὈγΓΙΘΗ͂Υ 8414, ψ ῃ}}6 γαῖ ῥγαϑεπὶ 
ψ ἢ γοῦ, ἴο σΟη8016 γοῦ δη σἴΘΟΥ γΟῸ 5Ρ|Γ1ἴ8, 8η4 
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(0 ρθραῖα γοι ἔοσ τνῆδὶ ψ}}} 5 ον. Πάρροη ἰὸ πιὸ 
Ἴλου (Κυ!η.) ᾿ 

. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐ. τ. ὁ μ. 
δίησθ οὖσ [ογὰ ἠθμοῦ σἤοβο, (πον, ᾿πἀ66α, δά 1 ἴπ 
᾿η8 ρΡΟ6Ί,) ἴο ΒΥ ΠΊΟΓΘ, ἢ6, 88 1 ᾿ογθ, σοπιπηοπαρα 
{ποῖ ἴο {πε Ηοὶν δριγιῖ, νης ψᾶ8 βοοὺη ἴο ὃ6 ἢ΄8 
υἱοσαγα. Ἐογ (Πδῖ 15. {Π|ὸ Β6η86 οὗ ἐν τώ ὀνόματι μου, 
νοῦ, 16. “176 ν1}} (β8γ5 ουῦ [,ογ4) Ἔχρίδίῃ 811} τμπρ5 
ΜΠ ἢ 1{ θεἤονοβ γοῦ ἴο ΚΟΥ͂ ; 8ἃ8 4'5ὸ ἴἢοβα ψπηῖοὶ 
1 μανθ ᾿ἰπογτῖο ὀχρουπάρδα ἴο γοιι, ἴο ἴα σοιηργο- 
᾿δηβίοη οὗ ψ ον γ6 ἅγα ποῖ 88 γαῖ δαιι]." (ΤΙϊζπγ8η.} 
ϑρο 16,12. ΒΥ πάντα 18 τηοδηΐ 1Π6 ψ|οἷα σομρΆ588 
ΟΥ̓ {τ Π|}8 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ 10 [ἢ6 ἢγδί (θϑοῃοῦβ οὗ (ἢ ΓΙϑ 5 
το] ρίοη, ἄο. (Κυϊη.) Οὖ γταίμδγ οἿἱυ {πᾶὶ ρατί οὗ 
οὗ ἤθη ψηϊοῆ τοραγάθα Ὠἰπηβοὶἔ, ἢ18 σου 5615, {6 
Δ ΌΓΚ σομημ 64 ἴο πὶ ὈΥ {Π6 ΕΔ Π6Γ, ὅτο, 411 ν ὨϊοΣ 
{Ποὺ σου]ά ποῖ {πε σοιμριομθηά, Ὀαὲ οἰδατν ὑπάοτγ- 
βδίοοά αἴϊον (πΠ6 Ηοὶγν δριγιὶ δὰ θ6θὴ 1ηιβεα 1[ηἴο 
{Ποῖν πη 8. (ΤΙιπηδη.)} : ἢν 

27. εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν. 
Τ]ιο86, ηἃ τῃ6 [ΟΠ ον ηρ να γβ68 σοηΐδιη “8 80 θιηη 
δηά δἴδβοιηρ νΔ]οα!οίΙοη. Οὐὖτν Ιογὰ βρθᾶῖκβ 88 ΟὁΠ6 
͵αδὲ ἀρουΐ ἰο ἀξεραιῖ, οὐ γδίῃον α16, δῃηὰ δια αϊησ 
ἔλγον}} ἴο 8 ΠἸρη48. (ΤΠ η84η.) Μάδηγ σοπιπλθη- 
ἰαἴοτβ ἰηἀδδα (88 τοί υ8, Ηδοίβρδη, ὅ.ἢι}Ζ, 1.Δη- 
βὶυ8, Βοβθηπι., δηᾶ. Βοϊίθη), ἰγθαὶ 1ηΠ6 ψογᾶβ ἃ5 ἃ. 
ΠΙΟΤῸ ἴοττη οἵ ἴάγεν}!]. δεθ [πη|ρο 488. Βυΐῖ 1.88 
Ὀδθη ἰσυΐγ ορϑουνεὰ ὃγῪ Ὑο] ἢ Βδρμοὶ, Ἐλυϑ1μ8, 
[λτὰρο6, Κυΐηοο!, δηὰ 1 Ἰ{πη|4η, ταὶ, 11 185. ὈΥ͂ πὸ. 
τηοδῃ8 8:16 ἢ. ΤΠ6 96 ν}8 υ866, ἔογ (ἢδὲέ ρυγροβο. ἃ 
ἀμβδγθης ογηλ]α ἴο (ἢ15, Ὡς ἢ 18 ποῖ βρὶγ 
Ὕ, “όαςθ δδ τπέο ψοιι, Ὀὰϊ τὴν ρϑᾶςθ 1 ἰθᾶνο ὑπῖο 
γου. δοιηθ σοπιμηθηϊδίοιβ, ἃ8 Κυϊηοοὶ, ψου]α οχ- 

ἘΞ Ἠλρῇοῖ, ἴοο, οὔϑογνοθ, ταὶ (ἢε ϑαΐσνη νγαὰϑ ἢοΐ υἱίεγο δἱ ἐε- 
αγίίηρ, Ὀσϊ δἵ πιεοῖϊπῷ ΔῊ οὔθ. Νοιιίηρ;, ἰηάεεά, δἰ πιϊασ ἴο 1818 
σδὴ ὕὈὲ ουηὰ ἱπ ἴπε γαῖ ΟἸδβδίοδϊὶ νυγ[ογϑ; νυ] ἢ, Ὠονγενεγ, ἰδ 
ποῖ ἴο Ὀ6 ἐχρεοϊεὰ ; ΠΕΙΓΠΟΡ 18 ᾿ἴ ὨΘΟΘΘΒΆΓΥ, δίποθ ἰΐ 15 ἃ σσε ἢο- 
Ὀγαίβιω ; 88 Ἀρρμεδγβ ἔγοπι Ηδρᾳχαὶ 2, 9. ἔτι ἰ6 οπιμμαίϊοαὶ νγογὰβ 
οἵἩἉ ψ ὨΟΝ ὑγορπδεῖίς ἀΐεῖ ᾿ἴ8 δεη86 πιυδὲ θ6 ἱπίεγργοῖθα, Τῆα ψοσάβ 
ΔΓῸ ἴΠπεβο: Ὀϑλϑῶ ΠῈν ΠῚΠ ἘΞΙΡὩῚ, απὰ ἐπ ἰπὶς ρίωοο (ἱ. 6. με βοοοπὰ 
ἰε}]6) υἱὲ 1 ον ΡΕΛΟΕ. ([,.Δ1ηγμ6.). 
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ΑΝ δίδωμι ἴοτο ὈΥ ργοηιῖδθ; δἃπα {ΠΟῪ τοΐδι (ὰ 
αί(. 24,24, Βυΐ ἰἤθγα 185 ὯῸ Οσσᾶϑιοῦ ἴο Οὔβογνθ 

ΒΌΓὮ δῇ ΟΥ̓́ΘΓ ΒΟΓΌΡΟΪΟΙΒ πἰσείγ. Α ἀγίηρ πηδῇ ΠΊΔΥ͂ 
ρ6 5414 ἰο σῖυθ αὶ ἢ6 Κπον8 Ψ1Π| νῦν δοοη 6 ἴῃ 
(Π6 Ροββθβϑίοη οὗ {π6 ρογβοη ἴο ψἤῆοῦι ἰ6 δεψμοαίἠα 
1. Απά {ΠἸ|ὺ8 1 88 ἴὴ [ἢ6 οᾶ86 οἴ ουγ 1ογτὰ. ΤὮΙ5 
1468 15 4150 βιισροϑίαα Ὀγ 1Π6 ἴογπὶ ἄφιημι, νν ἢ ἢ πὰ 
θὲ τεηάογαα, “1 Ὀθααιοδίῃ ἴο γοι.᾿" 

28. ἠκούσατε ὅτι --- ὑμᾶς. ΕῸΓ {πε ῚΓ σοηϑβοϊδίϊοη 
ΟἸγιϑὲ (6118 {π6πῈ {πᾶ {Π6Ὶ Ὺ ἴᾶνα Ὡδροα ἴο σο)οίςθ 
ταῖπον Πδη ρστίανο δὲ ἢ185 ἀδραγίυγθ Ηδγο, ἤοψθνοσ, 

ἘΞΟΥΙΥ [οὐ ολ}]95 1 τον, Ὀδοδυδο ἴἴ 185 Ὀεδίονοα ὃν λὲηι; δηῤ ἰῃ 
Ορροϑίϊίοη ἴο {πὸ ρόδο Ἴοηΐεγι θα Ὁ ἴδ ννοσ]ὰ : γ΄ (88 Οὔδβεγνοβ 
Οεγδνὰ) {πὰ ἰαϊἴογ 185 ΟΪΥ εχίογηδὶι, [γαπβιεηΐ, αηϑδυϊθ, δηὰ οἴϊθη 
ἀἰββθι ] ἢ ; διιῖ (ῃδΐ οὗ 9 ἐ8ι)5 ϑρτἴτυα], ἤγηχ, δίδθϊα, δίποογε, δηά 
8014. [18 ἃ Ὀραυϊια! τοηνδῦῖκ, ἴοο, οὗ (δπιοσοη, εἰναῖ τἢ6 ννον]α 
Βῖνεδ ρϑδοα ΟΥ̓ ἴπ6 γοναὶ οὗ ἰπΐηρ8 δάνεγβε ἰο ἴ}:|6ὸ βοϑῇ. (Ὁ γίβι 
ὦοεβ ῃοΐ 80 φῦ ρεαεθ.0 ἨΪΐΪβ μϑδεθ δου βθ8 τηοϑῖ ὑν ἤθη ννὲ ἍΓῈ ηοΐ 
ΟἿΪΥ Παγὰ ρτγεβεεά, Ὀιιΐ ἀἰῃγοϑί ορργειβοα, δηὰ Ὀογηθ ἀοννῃ, Ὀγ ἴΠ6 
Δανεγϑι [68 οὗ (Π6 ἢ 8ἢ. 

ΤῊ]8 ἰπίογη) ρεδοα οὗ πη, 88 ΒΌρΟΥΙΟΥ ἴο 4]] εχίδγπαϊ, ννυ88 86 - 
Κπον]εάρεά ὃγ ἴπ6 δποίθηϊ ρἢ]Οβορθγ8. Τὰ ἰῃ ἃ Γαι )άγκαῦε μᾶ8- 
δᾶρε οὗ Ατγγίδη Ερὶοί. 8, 18. (εἰϊδα Ὀγ Ἰζαρἢ6}}) εἰρήνην μεγάλην 
ὋὉ Καῖσαρ ἡμῖν δοκεῖ παρέχειν, ὅτι οὐκ εἰσὶν οὐκέτι πολέμοι, οὐδὲ 
μαχαὶ, οὐδὲ λῃστήρια μεγάλα; οὖδε πειρατικὰ, ἀλλ᾽ ἔξεστι πάσῃ ὥρᾳ 
ὁδεύειν, πλὴν ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμάς μὴ τι οὖν καὶ ἀπὸ πυρετοῦ 
δύναται ἡμῖν εἰρήνην παρασχεῖν; μή τι καὶ ἀπὸ ναναγίου ; μὴ τι 
ἀπὸ ἐμπρησμοῦ, ἣ ἀπὸ σεισμοῦ, ἣ ἀπὸ κεραυνοῦ ; ἄγε, ἀπ᾽ ἔρωτος ; οὐ 
ὕναται, ἀπὸ φθόνου ; ον εὐ γάτας ἀπὸ οὐδενὸς ἀπλῶς τούτων" ὁ δὲ 

λόγος ὁ τῶν φιλοσόφων ὑπισχνεῖται καὶ ἀπὸ τούτων εἰρήνην παρέχειν" 
καὶ τι λέγει; ἂν μοι προσέχητε, ὦ ἄνθρωποι, ὅπον ἄν ἧτε, ὅ,τι ἂν 
ποιῆτε, οὐ λυπηθήσεσθε, οὐκ ὀργισθήσεσθε, οὐκ ἀναγκαθήσεσθε,. οὐ 
κωλυθήσεσθε, ἀπειθεῖς δὲ καὶ ἐλεύθεροι διάξετε ἀπὸ πάντων ταύτην 
τὴν εἰρήνην τις ἔχων, οὗχι κεκηρυγμένην ὑπὸ τοῦ Καίσαρος, (πόθεν 
γὰρ αὐτῷ ταύτην κηρῦξαι ;) ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ θεοῦ κεκηρυγμένην διὰ τοῦ 
λόγον, οὐκ ἀρκεῖται ὅταν ἧ μόνος, ἐπιβλέπων, καὶ ἐνθυμμούενος, νῦν 
ἐμοὶ κακὸν οὐδὲν δύναται συμβλῆναι, ἐμοὶ λῃστὴς οὐκ ἔστιν, ἐμοὶ 
σεισμὸς οὐκ ἔστιν, πάντα εἰρήνης μεστὰ, πάντα ἀταραξίας, πᾶσα 
ὅδος, πᾶσα πόλις, πᾶσα συνόδος, γείτων, κοινωνὸς, ἀβλαβής; Τῆι 
αἰϑδο Ῥῃΐϊο 1149. δϑοϊσηΐηρ ἴο Δεγυϑαθαι (ἢ ϑ6η86 ὅρασις εἰρήνης, 
δ ά58 (παῖ δυο ἃ ρεϑᾶςβ ἰ9 ἢοΐ (0 Ὀ6 Βοιιρῆϊ ἰῃ ἴΠ6 ἔογίγεββο οὗ (16 
εαγίἢ, Ὀυϊ ἐν ψυχῇ ἀπολέμῳ, δηὰ δἀάβϑ ἴσθαι δὴ γενναῖε, ὅτι Θεὸς 
μόνος ἡ ἀψευδεστάτη καὶ πρὸς ἀληθείαν ἐστιν εἰρήνη" ἡ δὲ γεννητὴ 
καὶ φθαρτὴ οὐσία πᾶσα, συνεχὴς πόλεμος, δῖα. 80 8150 Ῥῃΐο, Τ' ᾧ. 
Ῥ. 129, 6. φθάνει δε χρησμοῖς δωρησάμενος ὁ θεὸς φιλέει τὸ μέγιστον 
ἀγαθὸν εἰρήνην, ὃ μηδεὶς ἵκανος ἀνθρώπων παρασχεῖν. 
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᾿ι τῦυϑὲ ΡῈ ορϑογνθὰ ἰ(ῃδί ὑπάγω ΘΟΧΡΙΟ5568 οῖ 
ἸὭΏΘΓΟΙΥ ἀδραγέμγο, Ὀυΐ βιισροβδῖβ δὴ ἰάθα οὗ γεοέμγη, 
πὰπηοὶγ, ἰο ἤοάνοη. 16 ργθβθηΐ ἔρχομαι 15 ἴογ {6 
Γαἴὰγα 7, 58Η41., ὁοπιθ. Απὰ 1}}18 σοπιησ τηιϑί Ὀ6 ὈΠ- 
ἀδγβίοοα (48 ἢ88 ὕθθη αἰγεδάγν οὐβθγνϑά δὶ νϑσ. 18.) 
ΔΓΓΠΥ 845 υἱοὶ δίθ, αἰγου Ἦ18. γϑϑυνγθοιίοη, δηἀ ρΑῚΕῪ 

ἐπυϊδιδίο, αἰῖοῦ ἢ198 δϑοθηϑβίοη  δηά ἰ8 ίο 6 [ἀκθϑη 
τη θἰδρμογσα γ. Εδοῃ μοι] ΒΌΡΡΙΥ δριυιπάδηϊ πηδῖ- 

᾿ ἴδγ οὗ σοτηΐογι δηά 10Υγ. Οὖυγ Τιογά 4͵80 {615 {Π6η) 
1(Πδὲ ἰ6 ἰ5 σοίηρ, ποῖ αηϑ τῦῆϑγο, Ὡοῖ ἰο βοπιο ἀἰβίδηϊ 
τορίοη οὗ ἴπ6 ψουῦ]ὰ (48 ϑοπια οἵ (ἢ6 ἀἸ5ςῖρ]65 ἔΔηςοϊοά, 
18, 86), θυξ το ἐλ Ζαΐξμον, ἴο γϑϑιιπηθ [ἢ 6 πΊ8] 8(Υ 
Δη4 ρἴογυΥ ἢ6 δὰ θαίογο {Π6 σγθδίίοῃ οὗ {|| ννου]ὰ ; 
86 1ῃεΐ ἔτοι ἢϊπὶ ἢ6 ψουϊὰ 86ηα ἴο 15 ἀ!8οῖρ1685 ἢ 8 
Ηοὶγ ϑριγιί, αηὰ Ὀ6 {πϑὶγ Ἔνοῦ ργθβθηΐξ δηά οπηηϊρο- 
ἰθηΐ δἰάδθγ δηά ποῖρεσ. ΕἸἼΏδΙΪν, ἢ 145 Π6ηὶ τὸ- 
ΤΠ ΘΙ 6Γ, Μηδί ἢα Πδά οἰζθη ἰοἰά {Π6π|, δου, (δὲ 
6 ψ88 Δρουϊ ἴο Γοίυγῃ ὕᾶοῖκ (ὁ {π6 Εδίμογ, (ο θη- 
σουῖοῦ ἀραίῃ, ᾿η4664, θυΐ {Πα ἔτοπι ἀθαίῃ ἢ6 βῆουϊά 
τοΐωυγη ἴο ᾿ἰ6, [ἤθη ἀϑοθηὰ ἰο ἤδάνθη δηά γϑϑιιπΊθ ἢῚ8 
ΠΛΔ]Θϑγ 1η ἤξανθη ; {πᾶΐ Ὀοδίηρ Θβρθο δ! (ἢ 6 ψογκ 
οὔτΠ6 Βαῖμογ. ΤῊ18 15 (1 να πὸ ἀουδι) {ἢ 6 56Π86 
οὔ (Π6 σοπίγονογίθα ψογαβ8 ὅτι ὁ πατὴρ μοῦ μείϑων μου 
ἐστι, ἴῃ {Π6 Ἔχρί!οδίίοη οὗὁἨὨ νν ισἢ σοτηπηθηίδίογβθ ἢᾶνθ 
ΔΙ ΑΥ5 ᾿αϑι[αῖθα, δα ψνΠ]οἢ βοὴ ἧανα δριϊβθά, ἰο 
πρυρη ἴΠ6 ἀοοσίγηθ οὗὨ (ἢ ΓΙ5ι 8 αν! ΠΥ." 

᾿ς Κ Ῥτοιῃ {Π6 οοηίοχί ἰἰ ἰδ τηδηϊξεϑί (Πδί Ψ968118 βαϊὰ [νἷ8 ΕΔΙ ΠΟΥ νυὰϑ 
δτεαίεν ἤδη 6, ηοῖ ἰῃ τεϑρθοὶ οὗ παίμγε δῃὰ δἰ(γ θυῖθβ, θυῖ ᾿η Γε- 
ϑρεοὶ οὗ ὧογκ. Ἐογ πα [8, ἴῃ (8 νν οἷα ραββαρα, ἀδβογί θεὰ ἰπιϑο } 
85 (6 Ζιδραίε οὗ Π8 ἙΔίποσ, ὈΥ̓͂ ποσὰ ἢἣθ δὰ Ὀδθ βθηΐ, ἔογ ἴῃ 8ο-- 
σΟμ  ἰδηγηθηΐ οὗ ἃ οογίδίῃ ννοσκ, νυνὶ νοΐ π6 δὰ ἐογι:εσ ν 
αχἰεϊς, δῃὰ ἴο ννῇοῃ ἢδ δἰιουϊά γοία τη. 966 νυ, 10,11, 12, 13,14, 
16, 20, ἃ 81]. ς. 16, ὁ8. Βυὶ ν ἤδη ἃ Κίπρ 5 βαϊὰ ἴο ὕὈῈ ριθβδίεσ 
ἴλη [ἰδ δ θδββδάοσ, ννἣο πουἱά τη υπάογοίδηα (ἢ οὗ παέμτο 
Δηα αἐἐγίδιιέοε, ἃ5 ἰξ {Π6γ6 ὑσασε ΔΩΥ παέιυτγαὶ ἀϊβεγοηος Ὀεΐννεθη {Π|6’ 
Βδηεγ αῃὰ {πε βεηῖ ὃ ΑΘ [Ἀγ 85 τεβραγάβ παέμγε, (ὮΘῪ ἅΓῈ δαιδὶ]: ἰΐ 
18 ΟἿΪΥ ἴῃ γαβρεοῖ οὗ οὔἔέσε [παΐ {Π6 ΓΌΓΠΙΟΙ ἰ8 στεδῖαγ Πδπ ἴμ6 ἰδί (6 Γ.. 
Βυι (δῖ8 ἴδ ννῆδί οὔὖῦ [γὰ μεγρείυδιν ᾿πουϊοαῖεβ, (εβρθοΐδ!ν τὴ (ἢ ΐα 
6 5ρ6}), δὰ ννου]α Πᾶνε ἰτ ἰο θ6 υπαοιβίοοά 5η δεϊϊενοά Ὁγ 81}, 
διηδὶγ, ἴδ 8 ῬΟΓΚ 'β ποῖ μυϊηδη, Ὀυΐζ «Αἰ οροίπεν Ὠὶνῖης, οοπι- 
τοὶ (εἀ το ἰπι Ὀγ (6 ἀε] θεγαῖα σουη56] οἵ Οοα, ἀπά ἰδογοίογε ἴἶνε 
νυοτῖς, οὗ {6 ΔΙ Σ᾽ Ὠἰπλς: 6], δηὰ 1 υϑέγαϊίηρ; (6 “ΊΟΣΥ οὗ τη6 Ἐπί ον. 
Τπαὶ ἸιῈ ἀοί ποι ηρ, δηα βαϊτ οι ἰμρ Ὁγ ᾿ΐβ ον βυρρεβίίοῃ, 
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80. οὐκ ἔτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν, Χο. 2658. 
ὩΟΥ͂ ΔΩΠΟΠΏΘΘΒ [0 [15 ἀἸ8ς10168 {πᾶς {πὸ {ἰπι6 οὗὨ ἢϊ5 

Ὀαυΐ ὃγ (ἢ ν»]}} δῃηὰ ἰηϊαποιίοη οὗἩ {πὸ ΕΔ ΕΓ : τυιὰρδίθνεγ ἢ6 Ὠδίϊ, ἢΘ 
δίῃ ἔγοτῃ ἴῃς Ἑαίποῦ; ννδίθνοσ Ὧθ ἰθδοῃοίἢ, ἢ6 (θδοῃοῖ ἢ δἱ τῃς 
σοτηπιαηα οὗ πα ἘΔ ΟΣ, νυν ῃδίανεγ ἢ δοίθϊ ἢ 16 Ὀγ ἴπΠ6 λίπε, δηὰ 
ἴογ ἴη6 ρίοτγυ οὗ ἴῃ ἘδίῃοΓ ; ἤθη πα ἰαγεῖῃ ἀοννη ἢΐ5 Πα, ἢ6 ἰαγοῖἢ 
ἱϊ ἀονγῃ ἔγοιη ἴἢ6 σουπϑεὶ, δηὰ αἵ ἴῃ6 ν}}}}, οὗ 16 Εδίῃδγ; νυ ἤοδυθγ, 
(Πποτοΐοτα, ἀθηϊοῖῃ ἔα! ἢ ἴο ἀΐπι, ἀδηΐοι ἰς το [6 βωίλεν; τῃδὲ ἴῃς 
Ῥδίλεγ σάνε ΐπὶ ἴο πᾶν ἢ π ἴῃ Ὠιπλβο] , ἀπ ροννεγ ἴο γαΐβε ἢ ἀθαά, 
πὰ ποῖά γυάραχεηΐϊ ον ον ἰἤοτῃ : [παῖ δα Ὠδίΐ ἀο]νογεὰ ἴο Ἰΐτα ἐο- 
τϊηΐοη οὐον ἴμ6 ννῃοΐϊα Ππαιηδὴ Το; (παῖ 6 πὲρῃς ρῖνα δἰογηαδὶ 
Ἰἶδ ἴο νν)οιηβοανοῦ (6 Ἐδίθαγ Ψ]Π]οῖ ἢ, ΠΑΥ, α'80 ἤανα ἀοπικϊπὶοι 
ονοῦ {6 τυ ο]6 ππΐνογβα, (566 δ, 19, 8644. 17. 2. Μαί(;, 28, 18. 
δηά οἰδοννῆογα) ἤδηοα, 88 ἸοΟηρ; ἃ5 ἢδ ᾿ἰνθα οἡ δβαγί, 6 τη] ηἰδι θὰ 
(αἴ 6 ννοτκοὰ ἴμ6 νοτῖς οὗ ἴπ6 Εδῖμου ; δηά, αἵ (ἢ6 οἱοβα οὔ ἰδ, 
τοϑιϊβεά (5 οὗὨ Πἰτηβ6 1, “1 ἢανα τηδηὶϊοϑίεα (ἢ ρίοσυ οὐ δατίῃ. ἢ 
να Ββηϊβῃδὰ τ τοῦ πο ἴἤου ρανεβῖ τα ἴο 40.᾿ 566 Φοῆ. 9, 4. 
17.4. Ιη ἐἠὶς νίονν οὐὐ ἰμογὰ 8814, “" ΤῊῦ ἘδίθοΣ ἰ8 ρτεαΐον ἤδη 1ἱ,᾿ 
ἷ. 6. 85 ἃ ]οραίε δοηῖ ὈΥ ἴπε ΒΆΓΠΟΓ [ῸΓ ἴπ 6 δοςοῃ)ρ  ]5ῃτηεηὶϊ οὗ ἃ 
Ὀίνιηε νοικ. Βιιῖ ἴῃ ἃ οαβὲ οὗ {Π|8 βογῖ, Ὀεΐννβαῃ ἴΠ6 δεμογ πὰ 
6 δοπέ, 0 ΟἴἶδΟΥ γαζίΐο οδη οχὶϑῖ (ἤδη {π|8, (δι [6 Βοη δ Γ 85 ἤδσα 
{6 ργεοδάβθηοθ, δῃὰ 80 ἔαγ τῇδ  ὃε (ΔΙ ]ο φγεαέεν ἤδη {116 δθῃϊ. 

Ιὴ Π|Κ6 ΠΊΔΠΏΘΓ ΒΡΟΚΟ ἴπα Δροϑβίίεβ οὗ οὐυν υογὰ ; τείεσγηρ ἴο ἰδ 
Ἑλίΐ ον, ΗἸ8 σουηδ6] ἀηὰ ἄδοτεο, ννῃδίενος Οἢγίϑὶ πα ἔογ πο ΣΪν ἀοπα, 
νγὰ8 ἀοϊηρ;, οὐ ϑῃοι ἃ ἀο. ΤΉΘΥ δβίαϊα τἢδὶ ἴῃς ΕΙΠΕ βεηῖ (Πς ὅοη, 
οοηδίϊυἴεὰ Ὠΐλ Κίηρ, Τογὰ, δηπὰ Ηερδὰ οὗ ἴῃς Οἢιυγοῖν, το ἢ 6 
Βῃ οι ἀ. ρονεγη, δὰ οἡ ἡ οἢ ἢ βῃοι ἃ σοηῆδυ ὈθηθΗ͂ 8 οὗ ἐνεσΥ 
κιπά ; ἴηι Ὀγ (Π8 ϑοη Ηδ γδίβδεβ ἴῃ ἀθαὴ, βχδγοΐίβεβ ἤηδὶ Ἰυάριεηῖ, 
Δη( Γενναγἦϑ ΟΥΘΓῪ ΟἿ δοοογάϊηρ; ἴο ἢΒ ννουκϑ ; [δὶ ἢ6 ἢδίῃ Ἔχδ]ιοά 
πε ὅοη ἴο ἴδ γἷρῃῖ παηὰ οὐ ΗΪΐ8 τῃδ)θβίγ, δπὰ παῖ ἢ ρίνεη Ὠΐπὶ 
ΒΌρΡΤΕΙΩΘ Πἰσηἰγ, παῖ 8}} 5 οι] ἃ δήόοτα Ὠΐιη, δηὰ δοκηονϊθαραε Ὠἰμλ 88 
1, οτὰ, το ἴΠε ρίοτγυ οἵ (Πς Εδί μοῦ. ΤὭΏΘ ρϑβϑαρθθ νυν] ἢ βοῦν ἴο ρτονῷ 
δηᾷ {Ππ8ῖ ταΐο 118 ΓΘ ΠΟΠΊΘΓΟΙ 8 δηΠἢ ΟὈνίουϑ. 8:66 Θϑρθοία! Ἐν 1 (ον, 
15, 94 Ξεηᾳ. Τδετγεΐογα Ὀοὶῃ οὐν [ογὰ δηα ἴπε Αμροβί!εβ δϑογὶ θεὰ, 
ἴη 106 νοτκ οὗὁἁ βαϊναίίοη, ἴπ6 Ῥγίπιδου ἴο ἴμε Εδίμογ, βίησα ἣθ σοπλ- 
τη οἀ 1ἴ το ἴΠ6 ὅοη, δα δοςοιρ 868 ἴ ὈὉΥ πΐα). Τῇ ὅοη 8 δηυαὶ 
ἴο ἴῃ6 ἘΔΙΠΟΣ; θυϊ ἠοῖ ρτγεοαῖον ἴδῃ ἴἢ6 Εδῖποσ. ὙΠ Βαίμοσ 18, 
Δηὰ γοπηδῖ 8, ὈΓΪΓΏΔΓΥ ἴῃ {1118 νν Π0]6 τοῦ, ἰηδϑτηι ἢ 85 Ηδ οἱ  διθὰ 
811} (Πρ, δηὰ νὴ] ]οὰ (ποτὶ ἴο Ὀ6 ἀοπα Ὀγ ἴπ6ὸ ϑοῆ. Απηὰ ἴῃ τἢ9 
ἘΔΙΠΕΓ τᾶν θα 8α]η ἴο Ὀ6 ργοαῖθσ. {πη {6 θη, ἰηδβδηο 885 Ηθ 18 
τῆς ἑυυπίατϊη Δηὰ οτὶρίη οὗὨ 811 νεῖ [ἢ δοη Παίῃ, δηπ ρμεγίοσι:ρι, 
ἴῃ 186 ννοτκ οὗἉ βαϊναίΐοη. ΕῸΓ (πΠ6Ὸ ϑδοὴ δῖ δηδ ρει ογθίῃ 4}} 
{Ππἰπρθ ὃν ἴα Ἑδίῃου, Τῆς τεθεὶς σοτπηπηθηϊδίογβ μᾶνα οδ᾽] θὰ (ἢ8 
ἘΔίδοΣ ἴΠ6 ἀρχὴ τοῦ υἱοῦ, Ἰπαοτηυςῇ 48 δ 88 σοιηπγιηϊςαίεὰ Ηἰΐ 
65886η66 ἴο ἴῃς ὅοη : ὑθυῖ ἴπ6 ϑοη Ὠδίῃ ἰΐ ἔγομῃ (ἢ Ἐδίθεγ, αμὰ ὃγ {Π6 
ΔΙ ον, 18 τ ἢδὶ Ηδ 18. Βαϊ εβρεοίδ!ν ἰ8 ἢς (η6 ϑανίουῦ δηὰ [σὰ οὗ 
ἴπε Ὠυπηδῇ γὰος ὃν δηὰ ἐδτγοιρὴ ἴΠ6 Ἐδίμεγ, ἱ. 6. 1π6 ἘΔίΠοΓ νυ] ρ’, 
ἀοογδαῖηρ,, ΘΟ ΠΠΘΏΟΙ ΠΡ, δη σοτη πη} {ἰηρ᾽ ἴο Ὠΐηι ἴΠ6 ΟΥΚ οὗἩ Πυπιλῃ 
Γεαἀοτηρίίοη ; δηά, ἃ8 ὅοῃ, 8ι)εοϊοα Ὠἰτηθ6 1 .ἰο ἰῃὩ6 Μ}}] οὗἨ τα 
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ἀοραγίυτζα 18 Δρργοδεβίπρ,, παν, ἰβ 7υ8ὲ δὶ μδηᾶ ; δηΐ, 
ἸδΒογοίογθ, 6 ἢδ5 10 ἢοΐῖ ἴῃ [18 ΡΟΎΘΙ ἴο ΒΥ ΠιΟΓό. 

ΕΔΊΠΕΓ, υηἀογίοοι δηὰ δοσοπιρ] ομβοὰ ἴῃς τνοτὶς οοτηταἰ6ἀ. ἴο ᾿ΐωι 
ὉΥ ἴῃ 6 ΕΔΙΠΘΡ, αηὰ παῖ ποὶ αἱ 18 οὐνὴ μ͵οδδιιγο, Ὀι δἱ {Ππ6 νυν} οὗ 
{Π 6 Εδιπεῦ, δηὰ ἔοῦ ἴπ6 ρίοσυ οὗ τὸ Ἐλίπογ ; ἀεοϊαγε [ἴ νγὰ8 ἢ 8 
ἀεῖσῖι το ΟΌΟΥ τπὰ νν}}} οὗἉ πὶ8 Βαΐπεν, δηά νυν ἢ (ἢδι ΟὈδαΐοΠο6 ρῥγοὸ- 
[ε886α Ὠἰα156} 8αι18ἢεα, απ τεδαγν ἴο ΟΌΘΥ {παῖ νν}}}, ὄανθῇ υπίο ἴδ 
ἀθϑιῇῃ οὔ (ἢ6 οσγοββ. Τ|ι8 ἀδνοίβαηθβ8 ἴπε βδπ|6 Αροϑβϑίϊΐα ἢ88 μεϊὰ ἃν 
ἴο δαηνγαιίοη ἴῃ ῬΏΠΙρ. ὦ, 6--- 1. ν ΒΊΟ ἢ ρμαβδᾶρα Ὄχοθθ ΡΥ 1Π|05- 
(γαἴε8 πῸ ριοβεηΐ ὁπ. [566 ἃ σοιῃραγίϑοη οὗ ἴἢ6 ἴννο ραββῆζεβδ ἴῃ 
Τιϊπδη.-- Εὐ|1.} ΒΥ {Π6 ννογβ ““ πιὰ Βαίδεν ἰς σγφαίεν (ἠαπ 1, Οὐ 
Ἰ,ογή τροδηΐ α'50 ἰυ ἰηάϊολϊῖα ἢ 8 δοηυΐδβοθιοθ ἰῃ (ἢ νν}}} οὗ [ιΐ8 
Βαίποῦ. ὙΠ6 ννογὰβ ννεσα, τούθονοσ, υἱϊογεὰ ραγᾺγ ἴο σοηϑβοΐς ἴἢιε 
Ὀ βοΐ ρ᾽εβ ἀπάον (πεῖν ρτί οὗ δἱ ἢ18 ρργοδλοῃίηρ ἀδα(}}) (μὴ ταρασσέσθω 
ὑμῶν ἡ καρδία, μηδὲ δειλιάτω), δῃκὶ ραγν ἴο οοηβσιῃ πεῖν ἔλ ἢ, καὶ 
νῦν ἔιρηκα ὑμῖν πριν γένεσθαι, ἵνα ὅταν γένηται, πιστεύσητε. 
ὙΠΟΙΕ νν88 τοϊοἢ οὗἨ οοπδοίαίϊοη βπιρρ ὦ Ὀγ (ἢ6 ἀϑϑυσγαποα ἴΠδῖ 81] 
ἴῃεδε {Ππίηρθ Παρρεποά ὈΥ ἴῃα οσοιη8ε] οὗἩὨ (6 δῖπογ, ἴο το ΟἿἿΓ 
Ἰωογὰ γ᾽εϊάεὰ επιΐγα δοαυϊθβοθοθ ΕῸΓ τἢϊδ οαυδε, οὐ [,οτὰ, ἴῃ 
γεγ. 29. 50] οἷ καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν --- πιστεύσητε. ΕῸΓ ῬΑ ἢ 
παά δροΐκβϑῃ οὐ ἢἷβ ἀδραγΐαγα, ;ἷδ γεϊα τη ἴο ΠΠἴἶπ, δηὰ βιιδϑοαιεηῖ 
ϑϑοθηϑίοη ἴο ἴπε6 ΕΑΙΠοΓ, ἢ6 δ6θ 8 (0 ἤν βιὰ ἴο διι! ογβ Ποῖ ΥΘΓῪ 
αἰϊδηζῖνα Ὡοῦ ᾿πῖο] ρεηῖ, απ τῦῆοθα πλϊπ 8. γνεγα δρ᾽δίθ νυἱιἢ ἃ 
γαγίεῖν οἵ σοηβίοιἑηρ Θἀγρλοιοη8. Απά, τογοοόνεγ, ἢ βαϊὰ (ἢ 656 [ἢ ρΒ 
πη ΟΥοΣ ἴπαΐ, ἤδη ἴΠ6 δεεπέ δου σόα ἴο ρ888, (θη ἴα βδῃου α 
ἢανε αἷεά, τεϊυγηοα ἴο ᾿ἰ ἴδ, ἀρρεαγεὰ ἰο ᾿νἷ8 Ὠἰβοὶ μ]εβ, αῃά βηΔ)}γ, 
Βοηα ἀηἴο (ἢ ΕδιΠ6Γ,) τΠ6 Ὠ 56 0165 σι ΓΟ ΕΓ [ἢ 656 νγογάϑ, 
υηάδογβίοοά ναὶ ᾿6 δὰ τηθαηῖϊ ὈὉγ (ἰδ, δηα τΠαῖ ἴἢι18 {πεὶγ ΓΑΙ (ἢ 
τοῖσι θ6 οΘοηῆγπθα. [π ἤπρ6, νγὰ ἸΏΔΥῪ, δῃὰ οἱᾳὴξ, Βεγα ἴο γοϑογὲ (ο 
[Π6 ἀπδίορυ οὗ ἀοοϊτίηθ, δηὰ {Ππαἰ πο οὗ ἀορῃγαίίοα] (Ποοΐοργ, Ὀυϊ οὗ 
νης ἀοοίγηα ἀε] ναγαι ἰη {ἢ ἀοβρεὶ οὗ 81. ὐοῆη, γε ἢᾶνα ἷπ 
86 ργθοθϊηρ; μᾶγί Οὔτ τεσ κα, {δὲ ον [οτὰ ἜΧρ  55}γΥ ἰβυρῆι, 
Γερδδίααἷγ ἱπουϊοαῖοα, πὰ εηἀεανουϊεά ἰο ἰη81}} ἰηῖο 16 πιϊπε8 οὗ 
18 Ὠδάᾶγθιθ, ἴα Ὀθοϊ οὗ τ(παὶ ἢ6 παῖ ναι ἴΠ6 ΕΔΙΠΟΓ ἢδιῖῃ, ἀο ἢ νυαῖ 
{᾿ὸ ΑΙ ον ἀοίῃ, δηὰ {παΐ 6 ἰβ δου] ἴο ἴπ6 Ἐδίθογ ἰῃ τγεϑρεοῖ οὗ 
δ θυ 68 ἀηὰ νγογ 8, Νονν ἤθη, νοι]ὰ ποῖ οἷν 1,ογὰ βθεῖῃ ἴο Ὦδνα 
εαἰΐογθα να νν88 Ἰησοηϑβῖθηϊς ἢ) {Π686 ἀφοϊαγαίὶ οηβ, ἢ μ6 Πδὰ βαὶα 
(δι 5 ΕΔΙΠΟΥ νγὰ5 γι γοαίοσ (ἤδη ἢὰ ἐπ γερο οΓ᾽ παέμγε 9 ΟΥ ἤον σδῇ 
Φοῖ πᾶνε υπάεογείοοα ἰΠ6 ννογάβ ἰῇ ΔΩΥ δυο νΥΆΥ, βῖίποθ ἢ6 ἢ88 
ἴδιρῖ υ8 [δῖ οἷν ϑανίουγ οχἰϑῖθα θείογε {Π|ὸ Ὀδρὶ ηηΐηρ Οὗ {Πα ννον]ά, 
γα 9 τοϊ ἡ, Οοα, ΠΑΥ, σας αοα 3 Ἐτοτῃ 4}} ννῃϊο ἴἴ ΟἸΘΑΥΪΥ ἈρΡρΘαΓΒ, ἰπδΐ 
ἴΠ6Γ 18 οί πίη ἰὴ ἴῃ 6 ἀδοϊαγαϊίοη ἰἢ αιιεϑιῖοη, νυ] οἢ οὐρϊ ἴο ϑεθι 
δΊΓΒΏΡΘ, ΟΓ ΔβΌΓΑαΘ ΓΕΔ5ΟῊ [Ὁ 8ΗΥ͂ ΟΠ6 ἴ0 δβίι20]6. (ΤἸΓ πιδη.) 
ΤῊ ΥΘΥῪ 88π16 νίονν οὗ ἴΠπ6 δι Ὀ)θοῖ ννα8 δἀορίδα Ὀγ [Δαλρα, ἴο ψἤοσα 

Τιιππᾶῃ 88 Ὀδθη ἡγυςοὴ ἱηάενιοα ἰῃ ἔογιὶηρ [ἢ6 ον ΝΈΟΥ δ0Ϊα ἀπά 
ἱπϑίγυσιῖνα δηηοίδίίοη. γείβιείῃ ἤθσα οἰϊεϑβ Ζαηποῆ. Ερὶϑῖ. δά 
δϑιυοκίυ). Νεαιὸ ἱπιρίαπι ποσὶ, 81 αιιΐβ ἀϊοδί, θυ, 411 οδί 468 
Ὅσο, ἱπέεγϊογει ἢΠΠῸ 6586 4ιὶ θδυ8 Ὠοὴ δῖ ἀα ἢθο. Μβ]ι8β εηΐῃι 
αιάάαπι εβῖ, θεἰίδίθπη ἤδῦαδγα ἃ 86 'μ80, ΄αυδπι δα πήςπι πδῦογε δὺ 
810 5101] σοπῃηπιαη ἰοδίδῃ. : “τς ὶ 
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Ἔν (6 ἄρχων τοῦ κόσμου 8 τηθϑηΐ (48 αἱ 12, 8. ψΠεῦα 
866 [ἢ6 ηοἴ6) {Π6 ψίοκοα τοῦ] ]γ- πη ἀφ α 968, δηϊ 
᾿ΕβρΘοΙΑ} } ν {Π6 Ῥιιοϑίβ, Βυϊοτβ, ἅς., νῆο ἴῃ [Κα 22, 
δῷ. ἃτα σδ] δά 1ἢ6 ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὶ τοῦ ἱεοοῦ καὶ 
πρεσβύτεροι, δῃὰ ἴῃ 22, 00, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄοχοντες, 
8η4 1η1 (ον. 92, 6 ὅς 8. ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου, ννῇο 
ἋἸ 15 δα 464) σγαυςϊβοά ΠΑ Ἰ,οτὰ οὗ σίογγ. Τἢδβε 
ΘΓ [ἢ6 ΡΘύβοη8 Ψῃο αἰἰδοκοά {Π6 ],οτά, δυθάυσα 
Ἴππ ἴο [Π6 1 ρον ογ ὈΥ δη ἀγιηθα ἴογοθ, Βυγγ θα ἢϊπὶ ἴο 
Ἰυάδρτησηΐῖ, σοηἀοπιηρά ἰκπὶ ἴο ἀδαίἢ, σγυς! θα ἢΐπὶ, 
8η4 οπάοδανοιυγοί ἴο Ἔχ ηρι 18} 811] τη πηοσίαὶ οὗ ἢϊηι. 
Ὑδει ποϊῃίηρ σου]ὰ {ΠΟΥ͂ «οί αραϊηπδέ ἠξπι (ἴον ἰῃδῖ 
18 1ῃ6 5686 οὗἩἨ ἴπΠ6 ψογι8 καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδὲν, 
ὙΠΟΓΟ ἔχει 18 ρυς ἴον ἔξει). 10 τηῦϑὲ θ6 οὐβογνοϑά, 
ἴοο, {παῖ ἔχω 15 Π6Γα, ἃ8 οἴϊθη, υβ6ἃ ον δύναμαι (868 
Π6 ποίβ οἡ Μαγῖ 14, 8. δὰ Μαίι. 18, 25); στ 186 
δ. ρδυα! το, πονονοσγ, οἱ ποιεῖν, ν ἰσἢ 15 Αἷ8ο οπιὶ το 
Δἴϊοῦ ἔχειν ἴῃ ἴῃ6 ραβϑᾶρα οὗ Μαῦκ. Τῆι σοιηρ]εῖθ 
Ῥἧγαβα οσσιγβ ἰῃ [ὰΚ6 17, 4. ᾽Ἔν ἐμοὶ 18 μαϊ ἔογ 16 
81010]6 ἐμοὶ, ἃ ἀπέΐϊυμς ἱποοπιπιοαξ, ὅ66 δίοτγ᾽β Ορι8ς. 
8, 2056. ἴ1κ ἔλεος ποίπίπρ ἀϊά το οβδοῖ θὰ. ψἢαΐ 
{Π6 ψ 156 σουη86] οὗ αοἀ δά ἠδογοοά. (Αςΐ8. 48, 9, 
23), Ἐὸγ δῆϊοσ ουὐ 1ογὰ δὰ υπάἀούροηθ ἀθδίῃ ἔογ 
16 βαϊναίίοη οὗ {Π6 Ὠυπηδη γᾶςο, ἢ6 δοοη σοϊυγηρα ἴο 
16, ἀϑβοθπάθα ἴο ἰἸδᾶνθη, ννὰϑ γαϊβεα ἴο {6 στὶρδς 
Παπά οὗ τῃ6 Μαϊαβϑίγ, β86ηΐ ἢ15 Ηοὶγ δρίγις ἴο {ῃ6 
ἀἴ8ς:0165, ἃπά ὃν ἱπθπὶ νγ88 ργοοϊαϊπιβα ϑανίουγ οἵ 
τῃ6 νοῦ ἃ ἐπιουρπουῖ ΨΦἀ6ρᾶ, ἀπά {Π6 ψῇο]α οὗ {Π6 
οἴν! }!1Ζοα ψογὶα. Ὅτυΐγ, ᾿πογοίοτγο, ἀἸα σὺν 1, ογὰ 88 
παι ἀρσαϊηδί ἢἰπὶ δηὰ ἢ18 ψοῦκ οἵ βαϊἰνδίίοῃ, Ἰονοα 
τ] ]166 ἃπἀ ψιοκΚοάηρββ νου ἃ ἤανα ὨΟῸ ρΟΨΘΓ. 

81. ἀλλ᾽ ἵνα γνώ ὁ κόσμος ὅτι ἄ. τ. π. ϑοιηοιῃίπρ; 
(ϑεμοοιίροη ΟΌΒοΓν 68) 185 ψδηςηρ ἴο (Π6 σοηηῃθδοίίοη 
8Δη4 {π6 διρυτηθηῖ; δηὰ “6 ψουϊὰ ϑυρρ]}γ: ““Βυϊῖ 
((86 ργίποθ οὗ [8 ψουἹά οΪΥ σοιμαῖῃ δραϊηϑῖ πλ6 
᾿δηα 106] 6 (ἢ {Π6 26 »ν8 ἴο οὐ ον τη6) (ἢδτ ἴη6 ψοτ!ὰ 
ΤΥ Κηον," ὅς. (ὅ668 {ατήραῦ Κυϊποαὶ 800}]168 
““ΠΙΒοθο ἃ νοῦίβ, προϑίαπι ΡΓΙΠΟΙΡ18 ΠΠΡΓΟΘΟΓΌ ΠῚ 
Ἔχοίρῖο, ποη ἔιρίο οδἰδηλδἴ65, ταῖἢι ᾿π Πη]ΠΘηΐ68, αἱ 
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.Ἰαδοηίογ πῖθ βυῦ]) 0." ΑἸ (686 πηοάθ8, πούανόγ 
8ΓΟ αν (εἰς ά δηὰ ργθοδυουϑ.. 

81. ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. (ΟΠ ΠπΙΘηΐΔίΟΓΒ ὍΤΕ 
ποῖ αυϊΐθ ἀρτοϑ οἡ ἴπ6 ρίαοα ΝὮθγο ἰπμδῖ ροτγίίοι οἵ 
(Πτιβ 8. οχἰιογίδίίϊοη ψῃὶοἢ γαῖ γϑιηδὶῃ8 ΤΗΝ 
Ο. ὅ---18) νᾶ85 ρῥγοῃοιιησθά. δϑοιῆθ, 88 Οτοίϊυβ, 
δομοοίίρεοη, ἀπά Βοβοθηπηι.,, (Πίηκ (ἢαΐ 10 νγὰ5 οἢ 16 
ΨΆΥ ἔγοηι «Ψ68ι15416πΔ ἴο (ἢ6 σαγάθῃ οὗἨ (ἀϑι ἢβαπιθῃα. 
Βυΐ (Π6Γα 15 ποῖ ἃ ϊηΐϊ ἴο (Πδὲ οἴἶδοϊ ἴῃ (Π6 σουγβα οὗ 
86 σπαρίογβ ἢ Ὠδιῖποῦ 15 10 ργοῦδ 6 (Πδΐ ἃ ἀἰβαοιιγβα 
οὗ ἢ 15 πηοβϑί ἰπἰογοϑίηρ δηὰ ᾿πηροτγίδης παίαγα βῃουϊά 
να ὕθ 6 ργοῃποιιησθα ἴῃ (ἢ6 δβίγθθί, ογῦ. οἡ [Π6 ΨΑΥ 
ἴο [Π6 χαγάδῃ ; 511} 1688 [δὲ οἵιν [ωογὰ βῃοι]ὰ ἢᾶνο 
Ῥουτοά [Ὀτ 80 δοέθπιπ α ργαάψενῦ 88 (ῃαϊ ψῃϊοἢ οσσυ- 
Ρἰ68 (Π6 17(}: Ἄσπαρίοσ, ὑπᾶθγ βυιοῇ οἰγομ πιδίδης 68. 
ΓΘ ροτγίίοη ἴῃ φιθδβίίοη τπυϑὲ (ἰἰ βου ὰ βθθη}}) ἢδνα 
Ὀδδη ρῥγοῃουπηαρά ΕΠ 6Γ ργανίοιβ (0 ἀρραγιηρ ἔγοηι 
(6 Ὠου56 δὲ «6γυβαί θη, ογ ἴῃ (ῃ6 ραγάβῇ, 85 Ευϊῆγ- 
του {ΠῚ0ΚΒ.; Ὀυΐ (6 ΦΌΓΙΘΓ ἰ5. [ἢ 6 τηογα ϑλυμαθνι 
ΒΡΡροΒβιζίΊοη, δῃηά [88 Ὀθθῆ δαορίθα ὈΥ (ἢ τηοβί 
Θοῃηϊηθηΐ οὗ (Π6 τοἼοθηΐ σοιϊῃπηδηίδίοσθ, 85 (1485, 
Ῥρδγοθ, Ποαάπάρο, ρα, Κυϊηοῦὶ, Τιζδη, δά 
Κηδρρ, ψιοῖ ἰαϑὲ ογις (δἔϊογ ποιϊοίηρ (Πδῇ. {Π6 
ἀν μὰν 6915 Οὔ {Ποῦ θείηρ ργοηοιιποριΐ οἡ ἴἢ6 τοδά, 18 
τοίυϊοα ὈγΥ (ἢ6 νογάβ ψηοἢ σομμθησο τΠ6 18ιἢ 
οἢδρίογ, ταῦτα εἴπων ἐξῆλθε, 1. 6. 56ὲ Τογισαγαὰ ἤγοπι 
ἐδδ οἱΐψ) Ῥτοοθοάς ἴο οὔϑεογνα {πᾶΐ, 848 {16 ογάβ 
ἔγοιῃ (Ὁ. 18---90 ννεγα ἀδ]νογθα ψῃ|6 Ψ06488. 1βοατγιοί 
88 γαΐ ρῥγοβθηῖΐ, 80 (Π6 σεγριαϊπαδν (ΑΓ ἢ 8 ἀθραγ- 
(Γ6) ψοΓΒ ργοπουησθα ρδγΠΥ 116 {ΠῸΥ ψογο γοῖ 
8: {{᾿ὴρ᾿ δὲ ἰαν]6, (. 18, 81---14, 81., ΡαΓΕΥ δἵϊον {πὸ 
ἢδά γιβθῃ, ἵγοιῃ (Ὁ. 16 ἴο 18. ; δηά τα Ὁγ τὴς Ψψογάϑ8 
ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν 18 ϑ'σηϊῆοα, {πὶ [Π6Υ βῃου!ά 
1156 δΔηά ργέραγ ἴογ ἀδραγίιιγθ. - Ῥεγῃαρβ (ἢ οἶδιι58 
ἴΔΥ Ὀ6 τοηάογοα, ““ (Οπι6, να ἡγιι8ὲῖ ἀρραγί." Εοτγι 
ἄοοβ ἢοῖ [Ὁ] ονν {ἰδὲ Ὀδοδυβα ἴἢ6 ψογὰ8. ψγοτο ῥτο- 
Ὠουηοοα, {ΠΟῪ 5801 ἃ ἐπιπιοαϊαἐεἶίψ ἔαυς ἀοραγέθα ; 
ΘΘΡΘΟΙΆ ΠΥ ἃ5 116 ργοποιποίηρ ψἢδὲ 18 σοπίαϊ θα ἱπ 
[Π086 σμαρίθγϑθ νου α τᾶ κα Ὀὺΐ 8 βῃογί βρᾶςδ οὔ {ἰπι6, 
ΤΠ ἔογιιαΐα ἐγείρεσθε, ἄς. βῃονν5 (Π6 γεααίηθ8θ5 νν1{}} 
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βίο οὐγ Ἰογὰ νθηΐ 40 ἢ 8 ρμαββίοῃ δῃᾳα βυῦ8θ. 
υοϑηΐ ἀσαίὶ : δηᾶ {Π6. σοηπθοίίΐοη οὗ [18 δάἀάγρβα. ἰό 
6 ἀἰβοίρ᾽ββ, δνίηςσθ ἤον Ἰοδί ἢ6 ν)88 (0 ρᾶνῖ ἔγοηι 

{Π6π|. 866 Κιυϊηοοὶ δηὰ ΤιΙτΔη. 

͵ 
ΟΗΑΡ, Χν. 

1. ἐγώ εἰμὴ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ Βαοίογα ἰγ8 ἀ6- 
ΠΗ ἔγούὴ [16 ρας ψ]θ 6 [6 ἃ σο]υγαιθα {ἢ 6 

880 }}8] βΒρρογ, δῃηὰ ἢ ἃ [6 ργθοθάϊ πη ἠἰδοουγβος 
ὙΠ ἢ ἢ 15 ἀἰ5ο1 0165, οὐγ 1 ,ογα 566 108 [0 Πᾶνα βιιυ]οϊηοὰ 
οἵδ 8 4α8ο, ψῇῃϊοῆ ἃγὸ σοηίδιηθα ἴῃ ο. 15, 16 δηὲ 17, 
δηὰ {086 δα] } } Υγ ἀοβουνίηρ οἷ αἰζαηίίοη, ἡᾶγῪ οὗ 
δνθὴ ρΓγοϑαίοσ ἱπρογίδηοθ. Οἱ" [οὐ 8668 ἴο ἢδνθ 
Ὀφθη δχοθθαϊηρ ἰοαίῃ ἴο ραγί τοι {ἰἸ6 πὶ, δηά, ἢ 
δἰϊδοιίιοηδέθ βοϊοϊζα θα ἴον 1Π6 1 ψοϊίαγο, μΠ6 σονογίβ 
ο 1π6 δάαπηοηϊίοη ψοἢ 6 δά ἀἰγοδαν ἱπουϊοαίοα 
(866 18, 14 8644. 14, 15 δηΐ 421), πδιηοὶν, (μδὲ {Π6 
βδῃου ἃ ὑ6 βἰπάϊοιυβ οἵ {6 ΠΠῊρ’ (ἢ 6 αἰ Γοοιοἢ 5 αὐτο Π 
ἢδ Πεά οη]οϊποα οἡ {Π6Π|, ἃπΠα Θβρθοῖᾳ ΠΥ βαοἢ 88 Γ6- 
δαταδὰ (Ποῖνγ Δροβίο]ϊο οϊεθ. Ηδ (6115 (ἤθη {Π6}Γ οχ- 
οὐτἰοηϑ ψου]α θ6 Βιισσαβ8:0} ἴον [6 Δοσοιαρ]} 5 πηθηί οὗἁὨ 
(Παΐ ρᾷγροθθο. Νὸο ἔτγυϊί, πονονοσ, (ἢ6 ννᾶγηβ {Π 61) 
δου! α Ὅθ οχρροοίοα, δι ΟΥ̓ ΡΘΓΒΟν ύΆΠ06 ἴῃ ΘΟμ)- 
παὰαηΐϊοη οὗ [1 δηα Ϊονα ἰοναγάβ ἢΐτη ἔγοϊη ψ Βοίω, 
1 τον βϑυβδγοὰ (Πϑιββεῖνθθ ἴο Ὀ6 βαρϑγδίβα, οἵ 8ἃ8- 
οὐἹθοα ἴοο πιςῇ ἴο {Π6ῖῦ ΟΥ̓ 58 Γοηρίῃ, {Π6Υ σου]ά 
Οχρθοΐῖ 20 ϑ0σοθβϑ ἴῃ (Πα ]γ πη] ηἰϑίσγαϊίΙοη. Απα {παῖ 
{πὸ τῖρῆς τη6. υαιίος πἀηἀογβϑίδηᾷ ἃηαὰ Κααρ ἴῃ 
ΤΏΘΕΠΟΓΥ 8}} {Π686 (Πρ, (δι ἐπουρὰ ἰ ἴο ΘΧρ] δίῃ 
ἼΠαπὶ ὈΥ ΘΠ ρ] ουἹηρ ἃ 5111ππ|ὰς ἀογινοὰ ἔγοπι ἃ ψ6}]} 
Κηονι οὐ]οοὶ, πϑηιοῖγ, ἃ νἱπθ δηὰ 115 ὈΓΔΠΟΪ68. 
ὙΥΒΘΙΠΟΓ [ἢ18 510 }}}1{π46 88 δυρροβίθ ὈΥ ΔῺΥ νίηθ 
{γ6 68 Ὥθᾶγ ἴἢ6η1, ΟΥΓ ὈΥ ἰἢ6 νἹ᾽πουδγάβ ἰῃγουρῇ ψὨΙςἢ 
ἢ6 ΝΒ ραβϑϑῖηρ (85 ἸΥ͂οἰβίθιη ΔΠ4 80Π16 σοιηπηθηΐδίο β 
σοπ]θοί 6). οὖν Ψ ΏΙΟΝ 18 ΤἸΏΟΓΘ ῥγοῦ8]6, ἔγοπι {ἢ 6 
εὐἷῆθ οὐ ἰδ ἰΔ0]6 (οΥ, ἃ8 1{ 18 οα]] 64 ἰη Μεῖίί. 926, 40. 
{π6 “γμὶϊξ ὁ ἐδ υἷηι6), σδῃποῖ θ6 ψ ἢ ὀου δι Πίν ἀ6- 
τογτηγϊποά, δηὦ θὰ τοΐ ὕῦ6 δηχίοιϑὶυ ἱῃᾳυϊγρα. 
Μόοζγθονοσ ἰδαὲ. [Π686 ἀἰβορυγθοδ, 89. ψοὶὶ 85. 1ῃ6 ρτθ- 

ΥΟΙ͂,. 111. ᾿΄ ΩΝ 
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σοάϊηρσ, δρρογίαϊη βοϊοἷγ ἰο (6 ἀἰδερίοεδ δὰ {ΠΕ ῚΓ 
οἶος, δηὰ σδη οὗ ἐδ δἰοηθ θ6 Ῥγορεῦὶν οχρίδιηθα, 
ἰ8 αν! ἀθηΐ ἴτοπι νϑγ. 16 8. 17. οὗ {Π18 ομδρίθγ, δηά 15 
γρηαυϊγο ΟΥ̓ {πΠ6 ψ Ποῖα οὗ (Π6 οσοηίοχί ; δἰιπουρ 1ἢ 
ἴὭΔΥ, ὑὕγ αεοοπιπιοάαίίοη, Ὀ6 ΔρΡρΙΙ6α ἴο οἴδοΓβ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ τ π᾿ βίοι οὗ (Π6 ομγοῖ ἴῃ ραπογαὶ. (Τῆῖ- 
τΏ8η.) 

Νοαγὶν (ἢ βαπγ6 ΟὈβογνατ 0η8 818 ἤουπε ἴῃ Νορβδεὶ!. Ομαϑς. Φ. ρ. 
45. (οἰϊοά ὈὉγ Ἐοδβοππ.) Ἀηὰ, νυυἱῖι ἢ δοιἀριηθηῖ, Ὁ Κυϊΐποεϊ. Τῆς 
οσοτηραγίδοη οὔ ἢ Μεϑϑίδἢ ἴ0ὸ ἃ νὶῃθ ἴγεὰ νῦ88 Ποῖ τη κΚηοννη ἴο ἴδπε 
ὅενθ; δὲ να πὰ Ὁγ ογδομοίῃ, ἔοϊ, 89. (εἰϊοὰ Ὁγ Ῥεἰπιοΐη.) 
“ΝΥ Ὠοβύσνεῦ δθοι ἢ ἰῃ ἃ ἀγεδη ἃ νης ὈΓΑηοἢ, ν9}}} 58εε {ἰἸὸ Μοϑϑίδῃ." 
Ιδτῶμρμὲ οὔδεγνοϑ, (Παῖ ἴἢ6 νΠοΪ6 οὗ (ἢϊ8 1481 ἐϊβδεοιγβα οὗ οὐγ [μοτὰ 
σοηίδίτϑ ἴννο μΑγῖ8. 15ἴ. ΓΠ6 δὐἀάγεβδ ἴο (ἢ6 Π)[βεῖμ] 95. Φάΐγ, Τίνα 
ΡΓΑγοῦ ἴὸ Προ. ὙΠα ἔογηιοῦ ἰὨΒιΓΙΟΙΟΓΥ; (πε Ἰατῖοῦ σοηϑο α[ΟΓΥ. 
Βγ πε ἤτοῖ, ουὖγ [νοτὰ πιεδηὶ ἴω ἴοβοῖ ἴἤδπὶ 1ῃδἴ Πα 80 αἀἰδοαγρεβ 
1ι}8 πηεαϊογίαὶ Οἶσθ, ἃ9 0 ὑγοιιοῖς, δἵ ἴῃ βαᾶπιὸ {ἰπιθ, [ἢ αίογυ οὗ 
π6 αι εν ; τῃαῖ Ηδ, νυν νν πὶ ἢς ννᾶ8 σοϊηρ; ἴ. τἰπτ6 ΤΠ 6], τνᾶ8 
Βοῖγ, {ῃ δοἰδοα νυῆϊοιι "6 αὔογάεα [ἢ6 πὶ ννἃ8 οεγίαϊῃ, 88 γεϑί ηρ οἢ ἃ 
δίδν᾽ὶς [ουπαδίίοη, ἀπ δ μροδίηρ ηυΔ} {168 τ ἔοι [16 γτεσοριΐηη. ΤῸ 
(ἢἷ8 δῃηὰ ἰδ ἐχἰ υἱϊοὰ {Π6 ἰγιια δουγοα οὗὨ 8}} εοπγίογι ἴο {Ππ Ὠϑοἰ }]68 
οὔ ουῦ [ωΥὴ ὃὈν ἴῃ μαγαῦὶς οὗ ἴδιο υἱπϑ, νυν! ἢ δαιιλ ὈΓαί6 8 τΠ6 τηγϑι1- 
οδ[ σοιηπλιηΐοη οὗ τΠη6 [αἰ Ὁ] νι ἢ Ο τοί, 15, .1---17. 
ΤΠ εοπεοίωίοτῳ Ῥαγῖ σοηίδίηβ ἃ ἀουῦ]ε Ὀυϊννατί οὗ {πεῖν ἴδ : 

ει, Αψαίϊποι ἴῃς παῖγεά οὗ {Ππ ννογ]ὰ : Φήϊγ, Αραΐμϑὲ ἴῃς ἐἰδραγίυγα 
οὔ Ομτιϑῖ, 16, 5-.-.ῷ33. ὙΠ μαγϑῦϊε οὔ {πὰ νἱπα ἴσο ννὰϑ δι) υ] ογθα ὉΥ͂ 
οὐ Ποτῷ, ἴῃ ογήενγ (παῖ αὐ {1}|8. ἢΪ8 ἀδραγία γα ἢδ τοὶ ῃϊ ἀγανν πιογὲ 
σ᾽ σοῖγ [πὲ Ὀοηά οὗ υπίοῃ Ὀεΐννεθη ἢ ̓  πη86}} αηὰ ἢἰδ Ὠἰβεὶμ]ε5. ΕῸΓ 
νυ Ὠοῖϊ οηά, Πα ἤγϑι δίνοννβ {πΠῸ παέαγε οὗ (9 τἰπίοῃ, ὈῪ Ἔχρὶαϊηἷπρ 
υπάεγ {ἢ6 οτηδίειπι οὗ {πε ἵστη Κ ἀπ ὈΓΆΠΟΙ 6 οὗ ἃ νὶπε ἴγοθ Πδη 
ἢ ΔΡΡΙ 68 ἰζ ἴο ἰν]56 Ὠϊβοῖμ᾽ε8, ὈὉῪ υτρῖτν; τ ἀμέΐες ννῃ ϊ!οἢ ΠΛονν ἴγουλ 
1Πΐ6 υπίοη. ([Ἀπι|ρ06.}) ΟἸιγῖϑί ἰοῦ αἰϑὺὸ 08}}8 ἢ π|5 6} ἡ ἄμπελος ἡ 
ἀληθινὴ, ἐδὲ ἰτια οἱπε, ὈΥ νν ]οἢ Οτοῖϊιι5, Βειιβοῦτα, ἴ}}». Ῥρᾶγοοθ, δά 
οὐνεῖβ υπαοσβίαπη οπ οὔ ἐξ τἱφἠὲ εοτὶ, Ὀεδατίηρ ρσοοά ἔταϊϊ, ἰπ ορμο- 
δἰ('οη ἴ9 8Δὴγ νυν ὰ οὐ Ὀδιγθη ἴγεθ.0 ἔϊδμησδὶ νυοὶἱ οὔβοσγνοϑ, (παι ἰξ 
ΡΓΟρεγὶν ἀθηοῖοθϑ δὴν τὨϊηρ᾿ (0 6. ννῃδῖ ἰ( ἀρρθδγβ, οὐ ἰβ οδ)οὰ. 80 
Φοβ 1,9. 6, 34. Βοαιιδυῦγα {}ϊηΚκ5 Π6Γὸ ἰ8 8η αἰ υϑοη ἴο Ζογθ. 
ᾧ, 21. ννῇογ βδιιοἢ ἃ νη 18 οδ] δὰ καρποφόρος, πὰ ἀληθινὴ. Τῆυ5 
Ευιτηγπν5 ὀχρίαἰ πϑὶΐ, ἡ τὴν ἀλήθειαν καρποφοροῦσα, ἴῃ νν;ϊοῖ 1 Ἀπὶ 
πο! πεά ἴο σοπ]εοίαΓα τῇ ἀληθείᾳ (γεαἰϊν ). Ἴδα οοτηματίϑοη ἰ8 ἔγο- 
ψφιοπῖ ἴῃ {Π6 ΟἹ Γεβίδμμεπῖ ; 88 [3. δ, 1. 6644. ὅοεῖ 1,7. ἴῃ σις τθ6 
εν 18} ρεορίς 18 σοι ραγοα ἴο ἃ ν'πθ. ΤὮδ σῃυγοῖι ἰ8 οοιηματοά ἴο 8 
νίηθ, 'ῃ 6. 128, 8. δηαὰ Οδηῖ. ὦ, 13. 4, 10. 7, 192. Απά αἷβο {ἴα 
νυνδὴ ΟΠ υΓΟἢ, ἰη ΡΒ. 50, 9. 

ΟὨἸγβῖ, πλόγεονογ, 9818 ἰδ ἕαῖογ ([Ὧ6 γεωργὸς (οἱπο- ἀτεεετ), ὉΥ͂ 
ἃ ἤριιγο, φεπὼ8 [οΥ δρεοὶοε, ᾿. 6. ἴΠ6 τῆογα σϑηογαὶ Ἔχργεβϑίοη γεωργὸς, 
Ῥεΐπρ υϑεα ἔοτ ἴΠ6 πιοῖβ βδρεοίδὶ δηὰ ργυροῦ οὔθ ἀμπελουργὸς. 
ἴδυρε οἰίοδ. ὕβθῃβ. 9, 90. δηά Υγίγ . ἀδογρ.; δὰ γεΐδιβ ἴο ϑιοῦευϑ, 
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88 Βιονηρ ἔγομ Ατδίοριιδποβ, Μυδβοπίαθ, δηὰ οἴδετθ, ταὶ {ἰῈ τὸ 
ἀμπελουργεῖν ἰοτηδἀ ἃ μᾶγῖ οὗ (Π6 γεωργία. 

ῷ, πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, ς. ΑΠοΓ 
ἐν ἐμοὶ ταιιϑῦ Ὀ6 ΞΡ 164 ὃν, ΒῖπΠ66 (85 [Δρ6 ΟὈβθγν68) 
115 ἴο Ὀ6 ταΐεγγθ ἰο κλῆμα, ποῖ ἰο {π6 γ)οῤοιυϊηρ᾽ 
ψογάβ8. ΤΠ βἰρηϊβοδίϊοῃ 15 αὐῤεγὶηρ ἰο; ἀῃὰ {[}18, 1 
(Π6 Δρρ[ϊοαιίοη, ἀθηοῦθβ “ ΠῊῪ 861} |6, νἢο ρμτοίεββοιῃ 
[6 ἃ8 ἢ 5 1,ογὰ." Μὴ φέρων καρπὸν, “ποΐ δεαγὶηρ Κη ἰΐ," 
ποῖ αἰΒομαγρίηρ 5 ἀυΐγ 85 ἃ ἰθδοῃεγ. 
ος Φ, Αἴρει, γοπιοῦθδ τέ, ἐαζεοο ᾿ξ αἰσαν. ὅδὸ (6 ΗδΘῦ. 
802, ψ Πς ἢ 18 τοπάθγοαὰ ὈῪ αἴρει ἴῃ τ6 δερί. “ΤῊ Ϊ8 
86η56, Πποψονοῦ, 18 ποῖ ὑηκπονη ἴο (6 (Ἰ455164] 
ΓΙΕΓ8. ὙΠΟΓΘ 18 80 ἃ ρίερηδϑπ) οὗὨ αὐτό, ὈΥ͂ ἃ 
βογί οἵ ΗἩθρσγαῖθπμ. ὅ6ε6 ψοιϑί. 6 Ηθῦσγ. δ60. 

2, καθαίρει, οἰθαπδο5 ὃψ ργεηὶηρ, Ἵ τἢ5 ουἰηρ 
ΔΥΔΥ ἴΠ056 1.5616585 5ῃοοίβ δηά {ὐῖρ8, 1η ΜἢΙο. {ἢ 6 
θ6βι {γ6 68 βοῃηθίϊπη65 ποϑί δυοιιηά. ὙΥ εἰβίθίη {ἢ 1 Κ8 
{Πογ 8 ἤθτθ ἃ βαγοποπιαδία Ὀοίψοη αἴρει, ΜΝ Ὠϊοἢ 
ἀδηοίοβ {ΠῸ ραπιρὶπαίἶο (ον γεδϑὶη οὐ τ6 [{π||6 
8ῃοοῖβ8), δῃὰ καθαίρει {{|πΔ ργμπῖηρ δῃὰ ουἰηρ' ΔΨΑΥ 
{Π6 .561688 ἐν ὶρ8 δηά Ὀγϑῆςῆθβ. “" ΒΥ καθαίρει (οὈ- 
86 γνθ8 ΤΙΓ[ἸΔ}} 15 πιθδηΐ, ἴῇ {π6 δρρὶϊοδίίοῃ, ἐαζοα 
σα οἵ, ποιιγϊδἤε5, γεγίδιον δ, Ἰπογεαδοδ, ἀπά ἀαὶϊΐῳ δο- 
δίοιυδ ΟἹ ἰΐ ργϑαΐον οἱ, 80 [πὶ ἴξ πᾶν ὈτγΙηρ ἔτι ἢ 
(ἢ 6 ΠΟΓΘ ρΘΏΘΓΟΙΙΒ Δη6 ρΡ]οηἔ] ἔγα 8 οἱ σοοὰ ᾿νοσΚϑ8. 
᾿(οηρᾶγα Μαίί. 18, 12. 25, 20. ἼἊο ϑιιςῇ ἃ τη ΠΙΒΕοΓ 

5 ΤἌτηρο οἰΐε8 Νίαιο. ἀπίοη. 11,1. νἤογα ἴἤμθγθ 18 ἃ δἰ αἶαν δρτίοιϊ- 
ἴυγαῖ αἰ] υϑίοη. Τὸν καρπὸν, ὃν φέρει, αὐτὴ καρποῦται, τοὺς γὰρ 
οβκί καρποὺς καὶ τὸ ἀνάλογον ἐπὶ τῶν ϑώων ἄλλοι καρποῦνται" 

{ΠῸ ποῖος οὗ Ργΐο. ους. Μαί. 7, 17. 
1 ΑΡΤΘΟΘΌΪ ἴο {{|8 86η86 οὗ καθαέρειν, ογϑδος ιι8ὲ8 ἴἢ6 τνογὰ - 

Ῥυτγρατε, ἤδη ἴῃ Ἐρ. 1, 7, 51. δε βδγν8 ρυγϑαπέεοηι μηριίθε ομἰ(οἰίο, 
οκέίϊηρ δὶς παὶίς υἱἐὴ, α Ῥεπκπῖο. (Βρ. Ῥεαγοβ) οη τὰ δυθ)]θοῖ οὗ 
»γυμηῖπρ, ατοῖα8 δηὰ γγείβίοϊ πη ἀρροβίϊοὶγ οἱΐε8 Οἷς. (δῖ. Μαΐὶ. 15. 
Ψ 5 -- αυδηι, ϑεγρθηΐθῃ Π10} 1} 0}}οἰ Ἰαρϑὰ οἵ ουγαῖϊςο, ἔεγτο διηρι- 
ἴδληϑ οοεγοοῖ ὙΠ ΒΕῚ ΓΟ ἘΠΗΠῚ; Π6 8, νϑϑοαῖ 8:ὙΠ|6 Πἴ18, οἴ ἰῇ ΟΠ Ώ68 
Ῥαγίεθ πϊπλῖα ἔυπάδίυν. Ηογ. Ἐροά. 4, 9. Εγρο δὖὑἱϊ δάυϊΐα νἱτἰτη 
᾿Ῥτορδρίηδ 8188 τηδυϊ δῖ ρορυΐοϑ, [ηυ1}1|6540}6 ἤλ]οθ ΓϑηγοῸ8. ἈΠιριι 88 
ἘΠ οογο5 ἰηϑοσῖῖ. (Ομ) 6}1α 4, 44, ϑατιηθηΐα ἰαῖα, νοίθγα, τὴ8]6 
Ὠδίβ, σοπίογία, ἀδογβυπὶ βρεοϊδηί(α τροϊάϊΐο. Ὥονο]]ὰ οἵ ἔγυοιιαγία 
ΤΟΟΙ͂Δ δι. γἰτ{|10, ὈΓΔΟὮ 8 ἴθ πο γα οἱ νἱ 8. δογνδῖο ; γι ἀδ οἵ νοίθγᾳ 

, δϊοε δυρυϊαῖο. 2Ἐβοπίη. πῃ Οἰεϑίρὶι. ἀμπελουργοῦσι τινες τὴν 
πόλιν, ἀνατετμήκασι τινες τὰ κλήματα τοῦ δ ἡμον. 

ὧν φΦ 
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οὖν Ἰ,ογὰ ρῥγοιηΐβ68 ποί οἵ τ [ἷ]8 οὐση, θυ} Πἰ8 ΕΔΕΠΟ ΓΒ 
οϑρϑοίαὶ ργονιάθηοθ δηά ἔδλνοιιγ; 85 1ἰ 15 βαιά ἴῃ 14, 
28. "Τἢδ ἔδίθ ον Ψ}}}] ἰονα Ὠἰπγ.᾿ ΤῊ Εδίπογ 18 ἐογπηθα 
υἱῆθ ἀγδεσοῦ, ᾿Ἰπαϑιοἢ 48 (0 ἢϊπι, ἃ8 ἴο ἴῃ6 αἀμέΐον", 
δηά ἴο πιδηϊΐοϑί ἢϊ8 ρίογυ, δ8 ὑθείηρ (ἢ6 παδέον, 81] 
(ἢ ἔγυ!8 οὗὁἉ (ἢ6 ὑμι " ἰοηἀ. 8.0 αἰ8ο ψ1}} ἃ Ὀ6 ἢ 
[18 ἀἰβοῖ ρ|68, 8ῖποθ ἢθ ἢαίῃ 80 ἀβογεθά. (Τιεπδη.) 
ΤἌτὰρα ψ}6}} οὔβϑοῦνοβ 1[ῃδὶ (Π6 ριυγὶ βοδίοΠ οὗ (Π6 
8011} 18 οἰθρδη!! σοπηραγοα ἴἰο ἰΠ6 ργυπίηρ οὗ νη 
Ὀτδης 65, θη {Π6 αἀτΥ ψοοά 18 οι ανγᾶν, οὐ (ἢ6 ἴοο 
Ἰυχυγίαιις 5ῃοοίβ δηα ἰϑαᾶνθβ τοιπονρα. ΤΤἢυ9, οοη- 
{168 6, ἴῃ6 ρυΓΥ οὗ Π6 800] 18 ργοπιοίθή, ψ ἤθη 
(ἢ6 Προασξ 18 οἰγουπηςϊϑοα, ψ ἤθη ἐπα ὑοήγ οὗἉ 8η 15 
ΙΏΟΓΤΘ δηὰ τῇογα ἀσϑίτογεα (οπι. 6, 6), ἤδη Ἰἰρῃο- 
ΓΠΟΘ 18 Γοπηοναα, ογγογβ σοιΓοοίθα, ἃπΠα νῖςθ θγδῇ!- 
σαἰο: δηῇ νη θη {πΠ6 Ὄχορϑϑῖνο ἰυχυγίδησθ, οἰ ἢ 6 Γ 
ἔζοπι. ἰγγορῦ αγ ἀθϑιγθϑ, Ἔχίθγηδὶ ργοβρουΥ, ΟΥ̓ τηθηΐα] 
ἰηῆφίίοῃ, 15 σῃθοῖοα, Τἤδγα 18 ἃ ὑθδαυτ ἢ! ρᾶϑβαρθ 
ἰο [ἢ15 οῇδβοῖ ἴῃ ιγρ. θοῦ. Π.. 2. Ας ἄσπὶ ρτίπια 
ΠΟν18 δ οίθβοιϊς ἔγοηά δι δἰα5, Ῥαγοθη άπ) ἐδ πο γὶβ; 
ὃς ἀμπὶ 836 ἰεἴ8 δὰ ἃιιτὰ8 Ῥαϊπη68 ἃρὶΐ, ἰαχῖβ ρδγ 
Ριιγαπι ᾿ΠΊΠ138118 ὨΔΌΘΠΙ8, ἴρ88 8.168 [4]. 18 πΠοηάυπὶ 
ἰοηϊδη δ, 866] ὰης]8 (Διραηάε τηδηΐϊδυ8. ἔγοη 65, 1η- 
ἴεσαιθ ἰοροπάφ. [1η8 υδ] 41 νᾶ }1418 διῃρ] 6 χδ 
δι γρὶ 18 υ]π|08 Εχιθυιηΐ, ἴὰης βίγίηρα σοπηᾶ8, {της 
Ὀταοῦϊα οοηάθ. Δηίὲ τγοίογιηἀδηΐς ἔδγγιπι; ἴὰης 
ἀδηίαιθ ἄμγα Εὔχογοθ ᾿πρϑγία, ὅς ΓΆΠΊΟ8 σΟΙΠΊΡ6ΞΟΘ 
Βυρηίο8. ([,Δ1ηΡ6.} 

Ηθτγο ν πη Ὺ οὔϑοῦνο, ἴοο, {ἰμαΐ ἴΠ6 αἰ δ γθηςα θ6- 
ἴνθοη (Π6 ρτᾶςθ8 οἵ [Π6 (ΧοβρΕ] δηά (6 νοῦ 5 οὔτμθγο 
Ὠδίῃγα 18 κα {παι ψνῃ]οἢ οχιϑί8β θοίνψθοη [Π6 ἔγυϊ οὗ 
ψ]]ὰ {γθ 68 δη ἐπί οὗ ουἱεἱναῖοα οη68. Τὸ {18 ρατ-. 
ΡΟΒ6 {Π616 18 ἃ ΝΘΙῪ ΔρΡροβίίθ ραβδϑδᾶρθ ἴὴ Ρ]υἰλτγοῇ. 
Αταῖ. τὴν δὲ τοιαύτην ἀνωμαλίαν ἔνδεια λόγου φιλοσόφου 
περὶ τας εὐφυΐας ἀπεργάϑεται, τὴν ἀρετὴν, ὥσπερ καρπὸν 
αὐτοφυῆ καὶ ἀγεώργητον, ἐκφέρουσα δίχα τῆς ἐπιστήμης. 
ταῦτα μὲν οὖν ἐξεταδέσθω τοῖς παραδείγμασιν. 

" ΤῊ ρυγὶ βολί:οη (88 γ8 ΕπὨγγαΐι5), ἰἢς 1οτὰ εἰβεοίε, διὰ τῶν 
πειρασμῶν, παραχωρῶν ἐπάγεσθαι τούτους αὐτῷ, πᾶν μὲν βλαβερὸν 
ἀποξέοντας, πᾶσαν δὲ στεῤῥότητα καὶ γονιμότητα πλείονος ἀρετῇ ᾿ 
ἐμποιούνταε. ᾿ 
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2. πλείονα Καρπὸν. ΒΥ ἤϊογο ἔἤγμεἱζϑ ἀγα τηθδηΐ Ὀοίἢ 
7 ενίδον δὰ δοέέου. ἜΚ τῆ ὈΓΠΊΘΥ 18 ἀὀδίρηδίοα 
ΘΟΠΒίΔΠΟΥ [ἢ ΡοΓοὐπληρ σοοά ψογΚβ8. 80 [Κα 8, 
1δ. Ῥ5. 1, 8. Ψ96γϑπ). 17, 8. Ρβ. 02, 156. Βγυ {6 ]α1- 
[ἐν 18 Ἐχργθϑβϑϑά δη ᾿πογθαϑδ ὁ ἢ  Π686 δη ἃ ἃ ργδάυδὶ 
ΔΡΡρτγοχιπηδίϊοη ἰο {86 πιᾶγκ οὗ ρογίδοίίοπ. δὅὸ Ρβ. 
84, 8. Μαείί. 18, 14. ΡΙ]. 8, 14. (1,Δύρ6.) ΤΠΐβ 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ βϑυρροβίθ 8 ΨνΘΙῪ βυθ πη6 δηά ἱπηρογίδηϊ 
1πουρὶῖ, πδιηοῖν, (δι οὔθ οὗ ἰἢ6 που]οδί γοναγάϑ 
(οὐ οδη ὑαδβίονν οἢ ἴὈΓΠΊΘΓ ἃςοῖβ οὗ οροϑήϊΐθπορ, 15 ἰο 
Δ Κα {Πὰ 500] γε ποῦ λοίψ, δηὰ ἢϊ ἴον ἔλτί θοῦ απὰ 
ΙΏΟΓΘ ΘΙ] Θηΐ 56γνῖοα, {Πουρἢ 10 5ῃοιυϊᾷ 6 ὈΥ βιιοὴ 
ΡΑΙηΓὉ] 4{Π]’ ΟῚ ΙΟΠἢ8 ἃ8 σΤοβθιη Ὁ]6 {Π6 ῥγαηΐηρ' οἵδ νίηθ. 
(Βοαάσιαρε.) ᾽ 

8. ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε δ. τ. Ἅ. ὃ. Δ. ὁ Νον σοῃηρ8 
{π6 Δρρ]οδἰίοη οὗ {π6 Ῥᾶγαθ]α, 8---17, 1π ΠΟΙ 6808 
δῆσθννβ [ὁ Μῆδί οΪ455 οἵ ν᾽ ηό Ὀγδή ἢ 68 ΓΠΘῪ γα ἴο 6 
Γοίδγι θα (νοῦ. 8), δῃά {6 ἀιι165 β8υϊ40]6 ἰο [δὲ 
βίδίθ. (1,4π|ρ6.)ὺ ἜΠδε ραβϑᾶρθ ΠΥ δδθ {Π118 ΡῬδΓΔ8- 
Ρἢγαβϑᾶ : ““ Βείηρς ἤο ὈΥ ΤΑΥ͂ ἀοοίγηθ οθα ἔγοπι 
Ἰρηογᾶποθ Δ ΘΓΓΟΥ, γὸ 816 ργθραγο (οῦ γοῦν ΟἿ 6.᾿" 
9655 δα ἀρ (686 ψογάβ, ἢ ογάδγ ἴο 58.δν {δαί ψῇῆδξ 
ἢδ Παά 881 δἱ νϑῖῦ. 2. ψ)αβ ἴο ὃὈ6 υπάετϑίοοά οἱ {ἰ16 
ἱπούθαβα οὗ Κηονεάρα ψῃἷσἢ ΠΥ βθουϊά τϑοθῖνο. 
(Κυϊη.) Βγ ἤδη 8 πηϑθδηΐ ηϊθχ, ψῈ δοὸπ υἱέ ὃ. 
(ρ6.) Τὸ ρῥευηθὰ δηὰ ρυγ θα νη 6- ὈγΓδη ἢ 68, 
ΟἸγιδὲ σοπηρᾶγθβ {ῃθιη, ᾿παβηλ} οἷ 8ἃ5 (ΠΘΥ, 6 γα ἐλθη 
Ραγα ἔγοπι (6 ᾿πητοΓΆ ΠΤ οἵ ἢ ἀσα, δῃηα δϑρθοίδ!]}ν 
δχθηηρὶ ἔγομιῃ {Π6 6 βῆ. τη] ΡΤ ἰοναταδ ΠΙΠγ: 
δηα Ὀγουρῇςξ ἴο ἃ Ραίίεγ Κηον]θάρα οὗ {6 παίινα οὗ 
18 ροσβοῆ, δηᾶ ἃ ρστϑδίδι' διῇ, Ιονθ, δηὰ ὁδδάΐθησθ 
τοναγάβ ἢ. Αἰόγναι 8, ἤν ον σ, ΤΟΥ ψ οσο ἴοὸ 
θέ γηιογδ ρυτιῆθα, Θβρθοῖδ ! Πν ἔγοπι ἐπ 6 ΡΓΟ) 0685 γοῖ 
δα όγιηρ ἰο {Π6 πη; ἀπά {ππ5 νοι] Ὀτίηρ Τοσῖ ἢ ΠΟΓΘ 
δηά Ὀοίϊογ ἔγυϊ. 5 (ἢ Εδίμαγ (ν ἢο 15. δύ σορτο- 
βδηΐϊθα 48 {8 νϊὴθ ἄγθββοσ) οῇδοιδά {πτουρὴ (πὸ 
τηοάϊυτ οἵ ἢ15 Ηοὶν δριγιί, Ὁ ψ ΒΊ ἢ ΠΟΥ 6 ΓΘ 6η- 
αὐὈϊοα ἰο θθᾶγ [Γυϊ ᾿υχυτγίαπιγ. Απά (Ὁγ (ἢ]5 σᾶυδ6 
ΟἿΣΓ Ἰιογά βογουιϑΥ οχδῃογίθα {βϑηὴ ὈΥ ἶπθ τησϑς 
ΘΠ ἀγραπιαπίβ, ποὺ (Πγοῦρῇ {Ππ6ὶγ ον ἔδυ], ἴο " 
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Ὀγρακ ἴπ6 πηυΐυ4] σοη]υποίίοη νὨϊοἢ Ἔχ βία δοινόθη 
{Π6π| ἀηἃ Ὠἰτη86 17, θυ. γαίποῦ ἰο σοῃβίδη ΠΕ  σοἰναὶθ 
(ἢδξ υππίοῃ, ᾿παθηλιοἢ 85 ἢ6 Βῃοι !α, οἡ 8 ραγῖ, ρτγα- 
δοῦν [ἰ ἔογ ονογ. (Τιϊπλδῃ.) 

. 4, μείνατε ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. α ἅΓ6 ἴο ὕῬθᾶγ ἴῃ 
τα {παῖ οαγ [,οτά ἤθτγο δά γθϑϑθϑ (ἤθη), Ὠοΐ 88 αΓ͵4- 
εἱρίος, Ὀυΐ γαῖ ΕΓ 88 ἢ 18 ἔιίασα πεη δίογβ δῃὰ ἐεσαέες. 
Ιη {Π18 σαρδοίΥ ἢ6 Ὄβχῇογίϑ ἴο 1.86 411] αἰ! Π ροηςσα Ἴπ 
δά δπαγίηρ σοητηυ!}} Υ ἴο ἰπὶ 1η (1 ἢ, ̓ ονα, δηὰ οδο- 
ἄϊοηςο, πὰ ἐδ4ὲ ποῖ ὉΠΙΡ ἴῃ [6 ρφοπογαὶ ἀπ{165 οὗ 
᾿πρ, θυ Ἔβρθςοί δ Υ ἴῃ (Π6 ἀἰϑοῆδγβα οὗ (Ποῖν ΑΡροϑβίοϊ]ις 
[υποϊίοη. Ηδε 430 ργοιηῖ8685 [παι ἀ 6" Μ}}}} σΟΠΒ Δ ΠΕΥ 
Δάμογθ ἴο {{6πὶ, Ψ}} ὕ6 Ργοβθς ψἢ {Π6 πὶ ὈΥ ἢ15 
ἔλνουγ δῃηὰ δϑβϑίϑίδησε δί δνϑῦυ ρογιοα οἵ {πεὶγ Ππἴρ, 
δηὰ ἴῃ 4}} ραγίβ οἵ {πεὶγ οἷο, 8ο {παὶ ἰδ 8ῃου]ὰ 
Ὀτίηρ ἕοσι  δριιπάδηϊ ἔγτα (3. Εον (δὲ 18 [Π6 πιοδη- 
ἱηρ Οὗ 1Π6 ρΡῇγαβε μένειν ἐν τινι. ὅδ66 16 ῃοίε οἡ 6, 
δ6. Μογρονοῦ Ὀγ {86 ψ᾽ον8 μείνατε ἐν ἐμοι οὐγ [ιοτά 
δχμογίοα ἢ6πὶ ἴο ἀηνθδγιθ σοηβίδηου ἴῃ [Π6 μτγο- 
ζαϑϑίοῃ οἵ 18 ἤᾶῆηθ, Ὀϊ ΘΒρΘο ΠΥ 15 {πὸ Δα] η18- 
(ταϊίοη οἵ {πεῖν ἀροβίο!!ς οἷϊοςθ. Απά {πὶ ᾿ι6 πιρῃϊ 
1ῆ6 πιοῖα δχοίίθ {{Ππ6πὶ ἴο {Π18, ἢ6 υϑ6α ἔιγίΠογ ἀγρὰ- 
τηϑηΐβ, Μοὶ σουἹά ποῖ Ὀυΐ ργοάυσοθ ἃ ρονεσγίῃὶ 
εἴδεϊ οὐ {π6 πιὶπι5 οἵ [118 ἀἰβοῖρίεβ. 1. κἀγὼ ἐν ὑμῖν, 
γ ψ οὶ ἤ6 Ργοπλ5θα [Πδΐ, 45 ἴδγ ἃ85 σοῃσοογηθά ἢϊπὶ- 
861}, Βα ψουϊά ρῥσεβοῦνο {Π6 τηοϑβί ἱπεϊ πηγαῖα σοι πμηϊοῦ 
ΜΠ 1Π6η), ἀπά, ὈΥ [18 θη ἐγ ἴον ἰοναγάβ ἔμ θα), 
ψου]ά 58ιιϑί!:η δη 4885} (ἤδὴ δἰ 4] {ἰπ|68, δῃηά ὈΥῪ 
Ὁ" τοί ῃοά. (Τιϊπηδη.) 

οϑὲ ᾿ῃοάθγη σομητηητδίοῦβ ΘΟΏ 5] 6 Γ [ἢ 6 ΟΣ μει- 
νατε ἐν ἐμοὶ ἃ8 ἃ ρΥερερέ, δὰ κἀγὼ ἐν ὑμῖν ἃ5 ἃ ῥρΥγοπιΐδο. 
ΤὨυΒ {Π6Υ ἰάκο 1 88 δὴ οἰἐρέϊοαί Θχρτγοββϑίοη Ἔααϊνα- 
]οηξ ἴο, (445) 1 αἶδο ευἱδὲ (ἐἠθη) γοπιαῖΐῃ ἐπ ψοι. ἡ 
ἐῃ6 ΦΟΙ᾿ νοῦβα Ψα ἤδνα βθθὴ ἰῃδὶ Ὦγ. Ηδιηπηοηά ὃχ- 
Οἰδιη8 1Π6 κἀγὼ (νοΐ ΟσΟῸΓΒ 4180 ἰῃ 6, δ6. δηὰ 1 
Φῳοῇη 4, 16. δπᾶά εἰβονῃογο) ὈΥ 8ο αἶδο 7: σῇ οἢ 

“- Οἡ ἐδ|5 Ευςγτη 5 [875 οβρεοίαϊ ϑίγοβϑ, οὐδεγνυίηρ, [δαΐ ἸΩΔΏΥ ἃ 
Ομ 8 οσοη]οϊμεά τυῖῖἢ ΟὨγιϑῖ ὈὉῪ ἔμ, ἴῃ ποῦν, μόνγανοῦ, ΟὨγίεῖ 
ἄοφο οὶ δυϊάε, το)θοιϊϊηρ ἴῃς μοῦβοη δ ἰεβάϊῃρ ἃ 16 υηπόγίὴν οἵ. 
Ὠἶ8. ᾿ 
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ΠΟΠΊ65 (0 {Π6 88π|6 (Πΐηρ. ΤΠ18 πιοάδ οὗ ἰηϊογργοεία- 
(ἰοἢ 18 8180 δάομριο Ὀγ Βρ. εαᾶγοθ, Ἰδοϊάγιαρε, 
Οδρθο}}, Βοβθηιη., Μαγκίδηά, Τιι{πη8η, Δηα οἰ Π6ΓΒ. 
1 ῖηρο, πονανοῖ, σοηβίἀογβ [ἢ6 ΨΟΓα8 88 ἃ γεϊἐογαΐοα 
φγεοορέ, 6) οἰ Πρ’ ΒΟ] 1οἰου8 σᾶγθ, ὅς. ΒΒ ἴπ {}}8 
[6 ἰὰ5 Ὀ66ῃ πηΐ8]6 8 ὈΥ̓ ἢ18 ἴοο βϑιιάΐϑιι8 Δρρ] ! σδίοη 
οἵ 1Π686 ψογὰ8 ἴο {Π|6 την ϑίθγιουϑ (οί Γη65 οὗ {{|6 
Οο8ρεὶ, οΥ ταί] οσ {πΠ6᾿ ἀορηηδ8 οἵ (δ᾽ νη. 

4. καθὼς τὸ κλῆμα --- μείνητε. Ἡδρια ψὰ δᾶνθ 
ΔΠΟΙΠΟΓ ἀγριιπηοηΐξ, ἀδάϊοορα ἤθη [Π6 ΠΙΡΉΪΥ Ὀ6η6- 
βοῖΆ] ρυτροβοβ δηᾶ οδοῖς οὐ {18 σοπ]ιποίίοη. ΟυΓ 
ΤΙ ογὰ ἤθσα θη ρΙοΥ8 ἃ 51:Π}}1Πἰὰς6 (Ἰ ογάθν [Π6 ΠΊΟΓΘ 
ϑίγοηρ)ὶν [0 ΠΏΡτΘ88 {[18 ἀοοίγί πα οἡ {Ππ6 πηϊηἀ5 οὗ ἢ 8 
ἀ18ς1 0165), ἀπ {πῶΐ ἀογίνοα ἔγοπι {{|6 Ξ8ΠΊ6 τῃθίδρἢονυ. 
Εον ἢ6 δὰ σοπιπηθησοθα ὈῪ οδἰ Πρ [1 π|56] (ἢ6 ἔγμθ 
υἱηο ἐγδο, 8} Ἰἰκ18 ἀϊδοῖρ]65 [Π6 Ὀγδηοἶ 65, 1Π85Π}06 ἢ 
ἃ5 {Π6Ὺ τοςοϊνοά 4}} {π6ῚΓ ροόονοὺ ἴον τὶρῇῃϊ δοίΐοη δηά 
(Π6 ἀιδομαγρα οὗ {Π ὶγ οἷἷιοα ἔγοιη (ἢ γὶϑί, ἴο ψΠοπὶ 
τῆδΥ ταιιϑῦ ἐπογοίογα σάλον, τῇ {πον ψ οι] ργοάμποα 
ἔταιί, ὉῚ {86 τρί ἀϊβοῆατρα οὗ {ΠῚ} οῆςθ, ψῃ!οἢ 
σοηπἰϑίοα 1η Ὀοαγίησ Ψὶ[Π658 ἴο Π8 ΠδΠη16 Ὀ6ΌΓΘ Πη6ῃ, 
1η τηλκίηρ Κποόνψῇ 1(ἢ6 ργδοίουβ [16] η 08 οἵ βα] νδί!οὴ ἴο 
06 οὐδίφ!ηθα ὃν ΟΠ γιβῖ, 1η ργοδοῆϊηρ ἰο 411 πδί! 8, 
Δη ργοραραίϊηρ Ἔν σῪ ἢ θιΘ (Π6 88] ΐαγῪ {γ}}8 οὗ 
16 αοβρεαὶ τπτουρμουΐ τπ6 ψ οὶ ψοσ]ά, οί ὃγ 
οταὰὶ δηὰ δρἰϑιοἰδιῪ 1ηβέγασιίοη; ἴῃ σοἰ]δοιπρ ἀ8- 
αοἰρ[65, ἰουπάϊηρ σἤυγο 68, δηά {5 σοητ θα Π1ηρ (ἢ 6 
σιθαίθϑι ροβϑϑι 0 ]6 δϑϑϊδίδησα ἰοὸ ἴῃ ἀἰββθη!ηδίίοη οὗ 
(πΠ6 Κηοψίοαρο οὗ αοὐ δηά (ΟΠ τγιϑῖ, οὗ ἴσῃ (Δ11ῃ, 
ΡυΓΙΥ οἵ ἢθαγῖ, ΠΟ] Π 688 οὗ 18, ἀπ δἴθγηδὶ [6] ] ον. 
ΓΠ8 οἷὐν 1 ογάὰ δα δχργθβϑὶΥ δπη)οϊηθῆ, νῆθη ἢδ 
σοιηη 64 το ἐποιη 116 Αροβίοϊ!ς οϊοθ. (ὅ66 Μαῖί. 
48, 109 ἃ 20.) Τιν8 ννὰβ8 ἰῃ6 ᾿πίθηΐ οἵ {Π|6 σοηηθο- 
ἰἰοη Ὀοίνθθη {96815 δπὰ {Π6 αἰδοῖ! ]68 (88 πηι 506 8 
Δη βογνδηῖ8), δηά [ῃ686 ουρῶϊ ἴο δ6 ἴῃε οἴξοίβ δηΐ 
ἔγυϊ8 {πΠ6πο6 γοϑυ! ἢρ. Βιιῖ, 45 10 18 6 ΓΘ δχρι ββϑβϑή, 
{Π6 νη6- Ὀγδησῇ σουἹὰ ποῖ ὕθαγ ἔγυ!, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, 1. 6. 
ὃν ἱές οιυπ υἱνέιιθ, οΥ (85 1 15 ἜΧχρίαϊπϑά ἴῃ {1|ὸ ψογὰβ 

, ξο! οσίηρ, ἐὰν μὴ. μείνη ἐν τῇ ἀμπέλῳ), τοηΐ ἔγοπὶ {Π6 
{τ Κ ἔτοαι ψ ἢ οὶ [Ὁ ἀἄγανν8 118. }1Π|6 6 δια ἀρυῖνοβ 118 
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νἰγίι6. ““ΤὨυ8 ψοῖς (8 γ8 οὐν [οτὰ) ΟΥ̓ γοῦγ τέ 
ΡονοΥ, 8η4 βοραγδίθα ἔτοπὶ σοπηπη πο ἢ πιθ, εβπ 
Ῥγτοάυσθ ἤοηθ οὗ (6 ἔτυ{8 οὗἁ (Πδὶ οἷῆεε; Ὀυΐ οση- 
7οἱπεοα ιυϊέδ πιο, ἀηὰ ὈΥ τὴν αἱ, ἰορείμαν ψ τ ἢ (Π6 
ςο-ορογδίίοη οὗ (ἢ6 Βαίπον δὰ τῆς ΗοΪγ ϑριτιῖ, γο 
Ψ}}} ὈΘΑΓ τη οῖ- ἔγαϊ,} γε νν1}} ἀο τὶρν νοῦ, δηᾶ 
ςοηΐον 1ῃσϑίου Δ Ὁ1]16 Ὀθηοῆϊα οὐ {(Π6 ψῃοϊα ἢπιηδῇ 
γλ, 6." 866 Μεῖιί. 10, 82 ἃς 88. 1[,κὸ 10, 8 ἂς 9. τὴ 
πη ΠΠΟἢ ΡαΒΒΆ(ζΕ8, 88 10 [{Π6 ΟὯΘ ΠΟῪ ιἱπᾶάθὺ ΟἿἿΓ οϑη- 
δι ογαίίοη, (Ἰειϑύ β8θ6θ8 ἴο δᾶνα δὰ ἢ νον {Π6 
οαἰδιη 165 ψ οῇ (Π6 αἰἰ8ς6 1065 νου ἃ Θηοοιΐοθσ, 
ἔτοιῃ (Π6 ρῥτγοίββϑίοῃ οὐ ἢ18 πδῖῃηθ, δῃά, τπογείογε, τ- 
τοηαρα {[1686 ἀἰϑοοῦΓΒ868 ἴο Βοῦνα 88 δὴ δχῃογίδίίοη ἴο 
ἐἴθῖι ἴο Ὀθαγ ἰῆοβα οϑ᾽ αι} 1168 ἢ ἰογ46 δηᾶ 
θτηγηθ99. (Δ η.} 

ὃ. χωρίς ἐμοῦ, 861}. ὄντες, 1. 6. χωρισθέντες, αραγέ 
οπι πιθ. Μαδγκίδπα σομραγεϑ ἔπ ψογάβ οὐ δύνασθε 
ποιεῖν οὐδὲν, ἴο Οἵ νυΐσαῦ ΘΧΡΓΘ5Β10η “γ6 σδῃ τη8}16 
Ὡοιπιηρ οὗ εἰ’. 

6. ἐὰν μὴ τις μείνη ἐν ἐμοι, ἐβλήθη ἔξω. ΤἼ6 Αοτείϑι 
ἐβλήθη Ὧ88 ἴ[ῃ6 ἴογοθ οἵ [Π6 Γμΐυτο Σ (5666 (1455 ἘΠ], 

5. Τὸ (Ππἰ6 μιγροβα (ἢ [ΟἸ]οννϊηρ; ρϑδδαρο οἵ Ὠειπορ 8 (εἰἑοὰ 
δηά {ναπϑἰαϊεά ὃγ ΒυΪΚΙ6γ,} νν}}} ὃ6 ἐουηπ ΘχΊΓοι οἶγ δρροϑίία. 
“ Ἠαδνίηρ' Ὀδοη τοοῖσδα δη βργυηρ ὉΡ ἔγου οί, Ἰεῖ ι.8 δάπογα ἴο ΟΡ 
τοοῖ ; [Ὁγ, 1 δί γεδπηβ οὗ νναῖϑσ ραγίεαὰ ἔγοπι [ποΐγ ουηίαίῃ, 80 ἴἢ6 
ρἱαπῖβ οὔ {π6 δεασγῖ οαζ ἔγοιῃ (Πεὶν τοοῖ, βδοοῦ Ὀεθοιπα Ἡ]πογεά, ἀτγν, 
ϑηὦ τοίΐδῃ 

{ ετγο 1 σδηηοί οχμἱζ ἰο οἷΐα ἃ Ὀθαυί 1 ράβδαρα οὐὗἨ Μαχ. ΤυΤ. 
Ὦ88..11. τ ἤῇοτα ἴπογα 15 {Π6 81Ππ16 ἀρτὶομϊέμταὶ 4]]ϑίΐοη. Ὧὧ Ζεῦ, καὶ 
᾿Αθηνᾶ, καὶ ΓΑπολλον, ἐθῶν ἀνθρωπίνων ἐπίσκοποι, φιλοσόφων ὑμῖν 
μαθητῶν δεῖ, οἱ τὴν ὑμετέραν τέχνην ἐῤῥωμέναις ψζνχαῖς ὑποδεξάμε- 
νοι ἄμητον βίον καλὸν καὶ εὐδαίμονα ἐκκαρπώσονται" ἀλλ᾽ ἔστι σπά- 
νιον μὲν τὸ τῆς γεωργίας ταύτης χρῆμα, μόλις δὲ καὶ ὀψὲ παραγινό- 
μενον. ᾿Ἀποῖποῦ ραββᾶρε ἴο {Ππ 88Π16 ἐβξεοι 18 αυοϊεὰ ὃγ Μανγκ᾽δηά, 
ἤοτῃ ῬΒ Ὸ, Ρ. 129. οἱ γεωργίας μὲν ἀμύητοι ψνχικῆς" ἢ σπείρουσα 
καὶ φυτεύουσα τὰς ἀρετὰς, καρπὸν τρέπεται τὸν εὐδαίμονα βέον ἀπ' 
αὐτῶν. 

{ Οη {Ππ|9 ἰάϊοπ), βεῈ Ῥίοοδοη, Ὀϊδίγ. ὃ 38. ψῇο, Βούσενοσ, οϑη ΟΒΪΚ 
Ρτοάυσε ονδ δχϑιηρὶς ἴγοτῃ ἴμῸ τρεῖς (]δβϑίοϑὶ υυγίἴοῦβ, απὰ τῆαῖ 
ἔτοιαῃ ἃ ροεῖ. (Ηεϑ:οά.) ἔ'ΨΜ|Ὲ ΠΊΔΥ βεγῆδρβ βάππηις (ἢ νογείοη οὗ {πὸ 
ϑυγίδο δηαὰ ΝΟΏΏι8, ϑῖηοα ἰξ βϑοῖη8 οεγίδίη (Πα ἶπ ῥοσίϑ 19 ϑότ:θ- 

᾿ {ἰπ)68 ρυς ἴογ ἴΠ6 ργεδεηέ. Βιυΐ Ἔνθ ἐῤὲφ (1 τΠ6 Ἔχαρ]68 οὗ Οἷαϑϑ 
δ0 σχδιῃϊηθα) νν}} ὈςῈ ἔουπὰ γαγό. (Ἃἀτοίϊιι δηὰ γε νῖι, ᾿ηἀοοώ, ἰ6}} 
πα, ἰῃαί Αοτίϑια οΥ̓Θη ἰηάϊοαῖϊα Ὑνῆθὶ δ οεσίσπιανῃ. Ογμενΐυδ οεἰζοαῦ 
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βδογ. 806.λ. 885 καὶ Π85 {πὶ οἵ ἰδ Ῥτοπούῃ ὃ. ὅ66 
1π 6 ποΐα οὐ Μασγίκ. 9, ὅ. (Κιϊη.) ΚΚαὶ 18 ἤδτγα ραυΐ ἴος 
{Π6 τϑἰδίϊνθ, 88 15 ψ186}} οὐβεογσνε ὃὈγ Κηδίομθυ!, τ ἢο 
8ἀἀς68 ἃ Γειά Κα] 6 οχδίάρὶο ἵγοτη Βυ ἢ 1, 11. 1 
15, ἰη δεῖ, ἃ Ηοὔτγαϊβιῃ. ὅο (δαὶ [ἢ6 σοῃ)θαίιγοβ οὗ 
Βρ. Ῥεαᾶγοα δῃή Ὠσ. Οὐδ 8.6 ΤΌ 6 ὑΠΏΘΟΘΒΒΘΓΥ ; 88 
[88 α'50 θεθη ρογοθῖνοα ὃν Μαῦκὶἀηα, ψῆο Γοέεσϑ (48 
ἘΧΔΙΏΡ|685) ἰο Μαίϊ. 47, 10. Φοῇη 20, 18. λι|κὲ 1δ) 
1ὅ. Αείβ ῷ, 2. 06,06. [{18 ρυΐ (ἢ6 844145) ἴον βληθεὶφ 
ἐξηράνθη, ἀπὰ {Π}18 ἴῸΓ ξηραίνεται. Αἱ συνάγουσι δῃηᾷ 
βάλλουσι ΜῈ τηυϑί 5βιιθαι ἀνθρώποι, ΟΥ Βυρροβα {πὸ 
νογῦβ ἰο θ6 ρυϊ ἱΠἸΡΟΙΒΟΏΔΪΪγ. ὅδ6ὲ [16 16, 4. θ, 
88. ἃπα (459, ΡἢΠ]. ὅδοσ. 246. Αὐτὰ 15 ρυΐ ἴοτ αὐτὸ, 
ὈΥ δὴ 1ἀϊοπὶ σοιῃηοη [0 (6 ροφυΐαγ βίγ]6 [ἢ 8]} 
ἰδησυδρθδβ. 

7. ἐὰν μείνητε ---- μείνη. ὅδ66 [ἢ ποΐθ οῃ Ζοἢη 8, 4: 
Το {Π18 88πΠ16Ὲ ῬΡΈΓΡΟΒΘ ΟΌὟΓ 1οτγταὰ δ ΟΥ̓Β δηοί θοῦ 
ἀΙραπιοηΐ, ἃπα ἐΓΙΠΟΥ ἜΧρ]δῖη8 [Π6 μείνατε ἐν ἐμοὶ). 
Εὸγ τΠ6 τνογβ8 καὶ τὰ ῥήματα μου ἐν ὑμίν μείνη ἈΡΡΘΑΤ 
ἴο Ὀ6 ηοΐ 4υἱ6 ΒΥΠοΟΠγΙΊΟΙ5; δαΐ {ΠΠ6Γ6 18 {18 
ἔδγθησα δείψεθη πθπ), {πᾶΐ [Π6 ΌΓΙΙΘΓ ΘΧΡΓΘββ868 
Ῥεγρείαϊυ οὗ σομητηαπίοη (ἢ) ΟὮσιϑέ ἴῃ σοπεγαῖ; 
{Π6 ἰαίίθγ, ρϑγβανθγδῆσα 1ῃ υἹἱϑ ἀὴρ δϑϑθηΐ (0 ἐῃ6 
ἀοοίγίηθ οὗἁἨ (μγιβῖ ; 88 ἴῃ 7, 81. μένειν ἐν τῷ λόγῳ. 
ΑἹ Ιδαβϑί (ῃ6 τὰ ῥήματα ἀο ποΐ ἀδηοίε ἴΠ6 ἀοοέγίπο οὗ 
ΟΠ γιϑέ ἱπ σοπεγαΐ, ὈὰΓ τπδὲ ραγὲ ψΠΙοΐἢ γαϊδίθϑ ἐσ 
ΟΠ τ δῖ, δμα {οβο ἀἰβϑοοιΓβοθ οὗ ουὖῦ ἰ,οχά, ἢ ψ ῃ: ἢ 
ἢ Παά βροΐκβη οὗ ἰδ ἢ, ἀπά παά ταιιρὶνε {Π6 πδΐυτθ 

ΤΩΔῺΥ ΘΧΔΙΏΡΪΕΒ; Ὀϊῖ ΟὨΕΗ͂Υ ἔγτοπι Ῥσεῖδ, δηὰ, οὗ [ἢ 5δογδὰ υυγϊζογα, 
Μαρκ 14, 12. 15, 6. ἀπέλυνε. [Ιῃ (ἢο86 ρϑ88ΑρΈ 8, ἤόνγενθῦ, 88 8430 
ἴῃ ἴπΠ6ὸ ΟὯ6 ΠΟΥ ὑμάδγ ΟἿ σοπβίἀδγδίίοῃ, (6 5686 ἤθῃσα 8. 510; 
ψνου]ὰ Ὀὸ υηϑυ 0 ]6 δηὰ ἔδθ]6. (οσοεὶαβ ἴ8Κ68 Δηοῖ ΠΟΥ δηὰ ρ]αϊηοῦ 
οουγδα, ΟΥ̓ τε οἴ ἢρ' ἴἢ6 6 Πα 806. δ δοσουηῖβ 'ζϊ ἃ ΗεὈγδίβῃ, δὰ 
Εἰνει ἴμο ΓΟ] ον 66 968 : ““ ΚΒ, α᾽θοῖιι8 ἔμογιὶ ἔογαϑ εἴ Ἔχαγιοσί, 
οοΟἸ  ρἰταν οὐτὰ οεδῖοτ 8 ἃ 19 μα] 100.8 οἱ ἰῃ ἱρῆθιη σΟΠ] οἰ τον δὲ 
υγιτυτ. [{ ἰδ υδιιαὶ, ηοΐ ΟοηΪγ ἴῃ Ηδῦγενν, Ὀὰϊ ταοοκ δηὰ 1,δἰΐη, ἔοσ 
ἃ {Ππἰηρ ἰο Ὀ6 ὀχργοβϑεὰ ἴῃ ἴπ6 Εαΐυχε, τῆς 19, ἱπάεδαα, ἐπ ἐξδεί 
“πιυγο, Ὀμῖ ἴῃ (δ 6 Θχϑουϊου πιμδὲ ργθοεάε. ϑίησε, πόννανογ, χα} ]}65 οὗ 
]καϊςαξίοοε, ἴῃ ϑυοῦ 8 δ6Ώ96, ΒΓ6 ϑοῃδννῆδί τατο, ἴπε τροϊηοά οὗ γοπ« 
ἀετγίηρ; Ὠΐο ἢ 1 πᾶνε δἀορίεα δεθπλθ ἰἢ)6 δἰπηρὶθθί. “ 5] αιι}8 ὩΟῊ 
ΤϑὨθοτὶϊ ἴῃ τη6, αἰδοίῃ εϑὲ ἴογδβ, υἴ ραϊπηεβ, εἱ Ἄεχαρυϊ, Εἰ ς0}11- 
δαηῖ 605, εἴ πῃ 'ρπδηι σοη)οϊυηϊ εἴ ᾿ποεηΐυγα ἢ(. (Δυ1ρ6.) , 



ὄδφ 81. 590ΗΝ, ΟΗᾺΑΡ. χν; 

οὗ ἢ18 ροζβοῃ δηᾶ οὔδος ; ψ ὨΏΙΟΝ 185 γραυϊγοὰ Ὁγ [6 
εἰδι8 ἰοφιεπάξ ρΘου αγ ἰο {(Π18 Ενδηρ δι; 88 ὅ, 47. 
θ, 68 ἃ 68. 12, 47. 17, 8. (Τ ἰπη4η.) ' 

8. ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατὴρ, ἕο. Ἠρτα δἀρδίη να 
ἤδάνα {ῃ6 Αοτβί ἔοσ {πὸ Ευΐιγ6 ; 88 1Ώ νοῦ. 6. Ἵνα 15 
ἔον ἐὰν οἵ ὅταν : ἃ8 ἰπ' νοῦ. 18. δηα 3 1οἢ. 4. 
᾿ς 8. καὶ γενήσεσθε ἐμοὶ μαθηταί, απὰ (ἐλοη) δἠαϊί ψε δε 
(νεαἰίν) πιν αἰδοὶρίοασ. ΤῊ οοπίαχί μ᾽ βίον 
(Πδἰ γενήσεσθε τηιιϑί βιρηῃϊέν γϑαἐίν Ὀ6. ΤὮ18. 61} }ρδ8.8 
οἵ ἀληθώς 185. ποΐ υηΐτοααδης ἴῃ {πΠ6 Νοὸν Ταβίδιηθηϊ; 
δηἀ βοιοι]ἑηρ πΚα ᾿ἰ 15 ἰουηἀ ὄνθη 1ὴ 6 ρορμέαν' 
βαδηνβμια οὗ πηοάργῃ ἰδησυᾶρσοθ. Κυϊηοοὶ νου]ά 

6δΓ6 ἂρρὶγ᾽Ὺ (4885 σδῆοη (ΡὮ1]. ὅ846γ.), ὈγῚ ψὨῖσὶ 
ΜΟΓΩ5 8 ρη  Ὑ1Π0 ἐο ὅδε, οὐ δεοοπιθ, οὐ ἐο ἀὁ αηῳ ἐλὶηρ, 
Βοιῃθίϊ 65 ἀθηοία (ἢ τιακίηφ Κποιῦη 1Π6 Ὀδίης οὗ 
δοιϊίηρ : ΨὨΙΟἢ γί6 148 τηοἢ {Π 6 88Π|6 Β6η86. δὸ 18, 
85. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε. 
[λπηρ6, ἱπάεοα, ομ]δοῖβ ἴο {ῃ8 δηλ αρσα ἴῃ ἐδοξάσθη, 
ψὨϊοῆ ΠΥ 6 (Δ Κβθὴ (48 ΕΓ πιΐ8 ϑυρροβί8) [ῸΓ 
δοξάξεται. Βυΐ ἰαΐ νου] σοηνογί (ἢ6 βοπίθποθ 
ἰηΐο ἃ φεπογαί ρηοπηια, [{||16 δυ1140]6 ἰο (ἢ6 ραγἐϊομίαν' 

ῬΏΡΡοδο οὗ τῇ 6 νογάβ. 
ΕΊΠ6 ἀοσίτίπο ἤεγα ᾿πουϊςαίοα ΤΙ πη ΟΠ 5 (ἢ 6 

ΤΟ] νης )υαϊἱοίοι!β 1}}Π5 Γι] οη. 
“Πα φίοτυ οὗ {86 Καϊῆεγ 15. 1] |81ταϊοα ΝΘ [}15 

ΤΩΔ] ΘΒΙΥ (80 σοΠΒρί σου 8 1 ἢΪ8 ΨΟΥ ΚΒ) Δη ΟΒρΘο Αγ 
(α8 ν6 ἰιᾶνθ οὐρβοινβα δ 18, 81. δά 14, 14.), ἢ}18 
ευἱδάοπι πιὰ ἢϊ8 δοπουοίεποο ἴῃ σοηΐδυγηρ δα νδίίοη 
Ὀγ Ομειβί, 15. δεκηον]βάρθά. 1Ἃ1}18 ρίογυ 15. ςϑὶθ- 
Ὀτγαίοά δῃὰ πηδάθ Κῆονη ὈΥ οἴποτβ, ἤθη, ὈΥ ψνογάϑ 
δῃᾶ ἠδ6ά45, (ΠΟΥ σαυ56 {ἢ18 18 ψ]5ἀοπΊ δηα Ὀθηανο- 
Ιθηςσα ἴο ΡῈ δοκηον]εῦροαά δηα τονογεή. ἘῸγ ἐλῤὶϑ8 15, 
ἴῃ {πη Ναν ᾿Γεβίδιηθηΐ, βαἱή ἴο ὑ6 6 ρίογυ οὗ [8 
ἘΔΙΠΟσ, ἰῃ σγεαΐθγοηςα ἰο (ἢ γιϑι. 715 οὖν 1, ογὰ μαά 
ΠΠυβίσαϊοα ὉῚ ψνοταάβ δηα ἀθθα8 {τε 18, 381. 17, 4 ἃ 
6.) ; 1158. Βα αη]οϊπεά {πΠ6 ΑΡροβιῖθβ ἰο 1] υϑἰγαΐα (566 
14., 14.}), δῃὰ {ἢ]15 {Π᾿ῸῪ ἰά 118 Γαΐ6, Θβρθοῖα  ]γ νν ἤθη 
{παν ἰδυρῆς {πᾶ 1Π6 Εδίμογ Πδὰ βθηΐ 188. δοῃ, πδὰ 
ρίνεπ δίῃ (ο αἷς ἔογ 186 Δοσοιηρ 18ῃπιοηῖ οὗὨ πυπΊδη 
ϑαἰναίίοη, δηἃ ἢδα γοοα θα ἢϊπι ἴτοπὶ {Π6 ἀδσαά, Παὰ 



ΒΤ. 0ΗΝ; ΟΕΑΡ. ΧΥ. δόδ 

Ρἰδοοὰ ᾿ἷπὶ αἱ 8. τρῃξ παηά, ἀρροϊπιθα ἢϊπὶ Ἰμάρθ 
Οὗ συϊοκ δηὰ ἀδθδά, ἴῃ ογάθγ {δαῖ Πα τωρ] σοηίογ 
Βα νϑί!οη οἡ 4}1 6] Πανοσϑ, δηα ὑπαὶ ἐλεν τηϊρἢξ πιᾶ- 
πἰξδβε διηοηρσ ππθὴ [ἢ 6 ἱηογθα!}]6 ἰονα οὗ ἰῃ6 Βδίῃογ 
ἴο {Π6 πηδη τὰςθ. (ΤΙ πη4η.} 

9 --- 11. καθὼς ἠγάπησέ με. ΟΠ τδῖ, τηογθονογ, τὸ- 
τ πα 5 (Π6 πὶ ρᾶΓΥ οὗἁὨ ἢ}8 ον ῃ 8ιηριίαγ ἰονα ἰονναγαβ 
{Π6π|, ἃηἃ ρδγίΥ ροΐϊῃϊβ οἷἱξ ἰο {Π6ῖγ πη] 8 Έ]Οἢ ἢ 18 
ὈΜῺ ΘΧΔΙΊΡΪα ἴῃ ἀοιϊηρ ἴῃ6 ψογκ δη]οϊπθα οὐ ἢΐη) ὈῪ 
{Π6 Εδιβογ. (ΤιϊΔη.) Καθὼς 5Βῃου!α ποῖ 6 γϑη- 
ἀογοαὰ οἱομέ, α8, θυΐ (48 1,ἀὴρα δχρ δ! η8) φεεπιαά- 
πιοάμηι, οἵ ταῖ 6. (45 “ΓΙ ΙΔ η ΓΘΉΔ6ΓΒ 1{) φυδηίοΟρ γα 
---ἰαπίοροσθ. Βγ ἀγάπη μου 15 τηθδηΐ ἐουθ ἐοιυαγας 
ηϊ6 ; Ἔ ἃ58 ἴῇ νοῦ. 10. ἀγάπη μου δ6ε [μΚῸ 11, 49. δηὰ 
σοπρᾶγο 14, 28 ἃ 24. (Κυϊη.) Αϑβυγθαΐγ, 1 δῆ 
(Ὠΐηρ οοὐἹὰ δχοῖϊῖα (6 αἸβοῖρ!68 ἴο Ζραϊ οι ϑῖν [Ὁ]}Π] 
(η6 1πΠ]πηστοη8 οὗ οὧὖν 1 οτά, 10 ννου]ὰ 6 1Π6 ἴονα 
ἢ ψ ἢ 6 μὰ Ἰονοά (ἢδπι; δηὰ {18 ἢ6 οοηι- 
ΡᾶΓΘ8 ἴἰο {πΠ6 ἴονε οὗἩ (Π6 Εδίμον ἰονναγ 5 ἢϊπη, ν ῃοβα 
ΟἸνην ψγὰ8 ανησοά ὈΥ {Π6 νοῖοα ἴτοπῃ Ηρθάᾶνθῃ, 
“ ἜΠΙ5 18 Ὧν δοϊονρα δοη.᾽ (Εἰ  πηδη.) 

11. ταυτα λελάληκα ὑμῖν ---- πληρωθῃ, ἴῃ686 (Ὠΐηρβ 
(μαπιοῖν, ἐμαὲ γ6 βιουϊά σοπείϊπιε ἴο ἴονα πιο, ἔ]]ονν 
ΙῺΥ ὈΓΘοορίβ, ἃη4ὦ ΟΌΘΥ ΠΥ 1} οἰ] 008) να 1 5αϊά 
ἴο γου, {Πδὲ τηΥ ἸΟΥ ἴῸΓ γοῦ (αἴ γουτ ἰονθ, ουεάΐθηςθ, 
ἔαιιἢ, δηὰ ἀγάδπε δἰἰδο;ηιθη) τηὶρῃς 06 ρετγρείιυδὶ, 

Ξ ΟΥ̓Πα ἴνγο ὑναγ8 ἴῃ νυν Ὠϊςἢ [ἢ 9 μγεσοερί '8 σαρϑὈ]6 οὗἁἨ θεΐηρ υἢ- 
ἀογϑιοοα, οἰ σον έΐπμε (0 ἰουξ Ἠι6, ΟΥ̓ σοπέϊπη ἰο δὲ ἰουδαὰ ὃν πιε; 
ἢ Οἵἴπον ννογάϑ, “" Κθορ ὙΟ Ὁ ρ͵δοθ ἢ ΠΥ δβεοίΐοη,"" ΟδιρΌὈ6}]} 
ΘΠ οοϑ88 ἴΠ6 ᾿ΔΕἴογ ; δηὰ [ὉΓ {8 ὑγεΐξγεησα [6 δβϑί β {π6 [ΟἹ] οννὶπρ' 
ΤΕΆΞΟΏΒ : ᾿ 

. ΕἾΓϑῦ, ἐξ 18 πγοεῖ ἡϑίυΓαὶ ἴο ϑιῃροβθα ἐπαῖ, νἤεη οὖν [τά οπ)οϊηοά 
ἴῆθπὶ ἴο οοητίηυδ ἱῃ ἃ ρδγτΟΪΓ δίαϊο, ἰ τοι] 6 ἰη (Ππαὶ βἰαῖα 
τ Πογοΐη ἢὰ ἢδα δἱρηιῇοα ταὶ ἴεν (δ τνογο. Νονν τῆνϊβ βἴδίε ἰδ 
ἘΔῺ ἰἔδοιν τπαῖ οὗὨ Ὀθεΐηρ᾽ Ἰυνεα Ὀγ Ὠΐπὶ ; οὗἁὨ ννῆϊοἢ τωθητοη 18 τπηδᾶθ 
ἴῃ {ἢ 6 ννογὰβ8 ἱτωπιθάϊ δῖον ργθοθϊη. 44 (δε Βαϊ εν δαίῇ ἰουδξα τηο, 
ΒΆΥΒ Ὦ6, 80 ἦαῦε ἴ ἰουεά ψοι ; οοπίϊπιιε ἱπ πῖν ἰοῦθ. ““ Ὑὰ ΡῬοβδ688 ΓΩΥ͂ 
Ἰονα αἱ ᾿ργεβεπὶ, οὐπέΐϊπδιια ἴο ῬΟβδβε655 τ᾿" Βυϊ Ποῖα ἃ ἀουδῖ πιϊρὶς 
ΔΓΐ56 ἴῃ {ΠΕΙΡ τηΐη49. “4 οιν 5}.4}} ννγὰ οοῃτίηυδ ἴο ροβϑ688 ἰΐ ὃ Οὗ 
Νονν 5}4}} ννὰὲ Κποῖν ἰἢδῖ νγα Ἵεὐη(ΐπι!α ἴο ροβϑϑδθδ ἱἰΐ ν᾽" Γὸὼὸ οὈνϊαϊδ 
8}1 διιοῖ οχοορίίοηβ, (6 δ 8, “Ἅ 1 γα Κθδρ ΠΥ σοι ἀη)οηΐβ, γ8 
8081} σοῃ ἰ 6 ἴο ΡΟΒδ8688 ΣῪ ἰουὰ ; 88 ἔ ἤανε Καρῖ ΤΩΥ̓ ΕΔ ΠΟΓ᾽ 8 ΘΟΙ- 
ηϑηδιηεηΐθ, Δηἀ σοπίϊηυς ἴο μο55688 ἢΐ8 ἰονε." ((δβιη}ρΌε}}.) 



δδδ 57. Ι0ΗΝ, ΟΗΔΑΡ, χν. 

δη4 (ῃδί γοῦ τηϊρῃς ἢδνα ρογίδοϊ ογ. ὅθε 1 2οἢ. 1, 
4. 2 9208. 12. Χαίρειν ἐν δι5η1Ώῆε68 γφίοῖοα οἱ, Χαρὰ 
ἐν ὑμῖν ἀδηοίθ8 ἸΟῪ ([6}1) οἡ γοὺγ δοοουπί. Τῆυβ 
χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν, πῖν 70ν [0 ψοιι, 18 ἀἰϊδιϊηρυϊβῃρά 
ἔτοπι ἡ χαρὰ ὑμῶν ; ἃ8 ἢΔ8 Ὀ6ΘῺ ΤΡ. ΪΥ ορβεγνοὰ ΌῪ 
Ηδειυπιδη, ἘμαΙθίδη, Βδἰημαγά, ἀπ ϑομοῖῖ. (Κυϊη) 

Α58 (μ6 Ἰονε οὗ ΟὨγίδὶ ἰονναγὰβ {πε Ὀἰβοῖρ! 68 μδὰ θδεὴ νεῖν ρτεδῖ; 
80 Βῃουϊὰ {πε ῖὶγ ον ἴονγαγ 8 δἷτππι δα δγάδπί δια οοπϑίδηῖϊ. ΟὐΓ 
Ιωτὰ τεχυΐγεϑ α͵80 ἃ Ὁγοοῦ οἵ ἰζ (48 ἰη 14, 15, 91, 43.), δηὰὲ συοὴῖ δῇ 
ΟὯ6 88 ἴδε μα ὀχμιἰϊοα τοναγὰϑ Πἰβ ἘἈΓΠΟΥ, πϑυπδῖγ, ρεγμεῖααὶ 
οὐεάΐεηοα ονθῃ υπΐο ἀδδῖϊ. Οἷιν [ογά τρογθονοσ διῆγσηθ, ἰῃδι τἰΐφ 
οοπείδηϊ ὁθεάϊΐεηςε Δηὰ ἰονα νυου]ὰ θὲ ἴο Ὠΐπ)56]  αηὰ το ᾿ιΐς Ὠβοὶ ρίεβ 
8 δοῦγος οὗ ἴπθ ρυγεϑί )ΟΥ ; δίπεβ ἴογ 8 Ὠϊβοῖ ρίεβ Ὁ" γίδι πηϊρηῖ 
Τε]οῖος, ΘΠ (ΠΕΥ ἰονεὰ ᾿ἰπι οοηβίδηιν, δηὰ ον ποθ (παῖ ]ονα ὃν 
0] ΒΠΠ[ηρ; [νὲ8 ἐοταππδ ἀπε η(8 : ἴυ5 Ὀεαγίηρ; ἔγυϊ τὸ {πε ρίογυ οἵ {8 
Ἐδίμεγ, δηά ἴο {Ππ ἔισίβογϑηοα οὗ πυπίδη βαϊναϊίου. ΤΊ Ὠϊθοίρὶεδ, 
οἡ {πεῖν ρασί, [εἰ )ΟΥῪ ἤθη ΠΟΥ δανν ἰδ δουπάδηϊ ἔγυϊίο οὗ ἐποὶτ 
Αροβίο!ς Ἄχογίίοῃβ, δπὰ ρεγοεϊνεά μα τμ6 1,ονὰ ννδβ συῖτ (Πδὰ Ὦγ 
8. ϑρίτίῖ, ἀηὰ (δαὶ (ΠΕΥ νγεσα δεοαρίθή δηὰ δρργονθὰ οί ἢ ἰο Ἡΐπὶ 
δηὰ ἴο 1π6 Βδίμεγ. Α}1 {μεδ6 τὨϊηρ8 ννεσε δροίζῃ ἴο ἴῃς ἀϊξοίρίες; 
886 [μέωγε Δροείἶει, δηὰ οὗ ἴπδηὰ {ΠῸῪ τηυϑὶ ὕε υπάεγβίοοά δῃὰ ἐχ- 
Ρἰαϊπεά, ὙΠΕΥ ΤΏΔΥ, Πόννανεσ, Ὀγ ἀεσροπιπιοδαίΐοπ δε ἀρρ!ϊεὰ τὸ 
Ῥαβίουβ οὗ (6 ΟΠΌΓΟΝ ἴῃ ραπογαὶ, Ἔβρθοῖδ!}ν δ ἃ σοτημρατίβοη δ6 
ἄγαν ἢ νπαὶ {πΠῸ Αροβῖ!ε8 σθα!γ εβξοιεα ἴῃ ΟΠ γίβι᾿8 πιϊ ηἰβί τυ, 
ἀηὰ π ϊδῃεα ἴο θ6 ουπίϊηπεα ὉΥ 4}} Ῥαβίογβ δῃηὰ Τδεβδοιεσθ, ΕῸγιδοδο 
8.6 οΟη]οίηεα νν ἢ} ΟἾΓΙδ[, 85 νης ὈΓάπΟΠε8 πὶ ἢ (π6 ἵτιιηκ, ποῖ ΟὨ]γ 
ὃν (6 Ὀοπάδ σογωσμοῃ [0 αἰΐ ΟΠ γἸϑιΐαη8, ἡδεῖ, (αἰ ἢ, ἴονο, δηδ 
οὐεάϊεποα, ᾿παϑιηυςἢ 45 ἴΠεν δοκηον θῦνε Ομ γβῖ δ5 (ῃεὶν [οτὰ, δηὰ 
186 8016 Αὐΐπον οὗἁ βϑα]ναϊίοη, Ὀθϊ 4190 Ὀγ ρδομίίαγ δομάςε, Ὀο(ὴ οἵ 
οῆεςε, δῃηὰ βυοῇ 85 8166 οὐξ Οὗ (Π6 ἀυι}65 ἀηπεχοὰ ἴο ἱϊ, ἱῃβοῃγιοῇ 89 
ἴπον ἀγὰ ἰΠεγαβεῖναϑ τη ΐ ἰθῖουβ οὗ (ἢγῖϑῖ, νῇο Ὦανο ἀεαϊςαϊοα {ἢ θῃ)- 
βεῖνεβ ἴο (ἢγὶδῖ, δηὰ ἀδνοιεα (ἢδὶν βδίγεηρίἢ δηὰ {πεῖν νυ μος ἤνεαβ. ἴο 
ἴπ ργοιηοίίοη οὗὨἉ ᾿νἷ8 ἀοδρεὶ, ἃγα αἀμιὶπἰξίταίοτε οἵ {Π ἀἰνίηα ἀοο- 
{η6, δἰεσισυατας οὗ [πα ἀϊνίπθ ηγδίογῖε8, Δ οι ποίηρ; (Πα δεογοὶ οουη- 
8ε}6 οὗ (ἢ Ἐδίθογ [ῸΓ (ἢ 6 δαϊναϊΐοη οὗὨ πηθὴ Ὀγ ΟἾγίϑί. (866 1 Οὐγ, 
4, }.), απιδαδεαάοτε οΓ Οὐτὶδέ, νΥγῆο Ττεργοβθηῖ [ηΐἷ8 ρϑίβοῃ, Ὁγρὲ οὔ 
τωθῃ (ἢ 16 δηγεὲ δηκὶ ἴῃ ᾿νἷδ ρίαοβθ,) ἴῃς ὨΘΟΕΘΒΘΙΥ͂ οὗ ὑεΐπρ; τϑοοη- 
οἰεὰ υμίο Οοά (βεθ ᾧ Οὐγ. δ, 20), εὐ-ορεγαίοτς ωἱἐ Οοαά ἴῃ ἔογ- 
γγΆΓηρ' 186 Ὑγογκ οὗ βα]νβίίοῃ, ἱμ Ὀγί πρίηρ' τηβῃ ἰ0 ἃ Κπον)ράρε οἵ 
186 (γα, (0 ἔμ! Π, οὐδάϊξηςθ, ΒΟ] πεββ, δηὰ τγβηαυ! τ Πεγα δὐὰ 
ΒεγΈδοΓ ; δηὰ Δ}} {18 Ὀγ γαϊβϑίηρ ἴῃ ὑυῇοα δυμρετϑίγιοίατα οὗἁὨ ἄοο-. 
(γΐῃθ οὐ (δ ὁπ ἐουπ΄αέϊοπ, Ὠλεηογ, Ολγὶδέ ὕορς. (866 1 Οονυ. 8, 
δ. 8644.) ΝΟΥ͂ ἴῃ ΟΥΕΓ ἴο Ῥξοοιηβ ϑυςῖ, δ!ὰ ἰο 50 δἀῃηϊηίδίοῦ {πεῖν 
οβῆοο, ἰΐ ἰδ ἱπουτηθθηΐϊ οἡ (θη ἴ0 ἐοπέϊππο ἐῃ Ολγιδέ, ἱ. 6. ἀδνοῖε αἱ! 
ἐδεὶν ὉΔΡῈ ἴ0 ὕς ἰουηὰ ὠηἰεά ΨἸ 1 ΟἸμτῖδε Ὀγ (9 ραγοθὲ ἢ δηὰ 
ἴονε, διὰ, δὶ {6 βϑῖ9 {1π16,. 0 τέσ λέν μτεαοὴ ἀὶδ Θονρεὶ, ἀπά γερατὰ, 
186 Βεδὰβ διὰ δυ τ οἵὗἉ ἴϊ τὸ δ6΄ Οἦγίοέ εἴδεα, δ8 {8 ϑυργειθθ δι ῃαΣ οὗ 
Ὠυπηδη δαῖνβιθδ ; {π|5 ΟΟ5ρ6] πὸ ν πηυϑῖ πρδῖο ἱϊ ἃ συ]α 0 ρέθδο 



δ᾽. 0ΗΝ, ΟΗΆΡ. χν. ὅδ᾽ 

δου 8}} ιηρθ, δηὰ ἴο {{|8 ΓΑΙ͂ΕΓ ἜΥΘΡῪ ᾿ὨΐΩρ; ἔργ δἷθ δαί ; δῃὰ Ὦγ 
λλ.6 οἷά, ἀο Ἔν ΥΥ (μΐηρ, δηά, δϊον 1π6 Ὄχϑιηρίε οἵ ἴῃ Αροβεΐϊθ Ῥαμὶ, 
“ῬΓοβΟῦ ΟἸγὶδῖ, δηὰ ἢϊαι οτυοϊῆεα ; οἴπαγννῖθα (ΠΟΥ δ ΕΥ̓͂ ΩΟ 
Τδδἢ8 Ὀχίηρ; τ ἢ 8 το οἀϊβορίοη. 

ΕἸΠΑΙΪν, ΟΥΒ ἴαγύα (ἢ6 δ οηροβὲ ἐπεὶ θηηθ 8 ἰη τ ππρογίαηςσθ 
δηὰ υἱΠΠ}ἰ} οὗἨ ΤΠ εἰν Ἐνδηρε] σαὶ Ππηοιἱοη5, ὼ ἴἢ0 ἴονα οὗἨ ΟἨγσίδὶ ἴο 
τῦοη, ἰη 1Π6 Πορδ οὗ αβϑἰβίδηςα 88 νγεὶ] ἔγοιῃ (ἢ γὶβὲ δῃηὰ ἢΐ8 ϑρίσίϊ, 28 
ἴγομι ἴῃ6 ΑΙ ΠΟΓ, νν Ὧο Γεεςῖβ (6 58] υρ 18) δεινδηῖΐ, ΗΟ ΓΒ αβ8᾽βίδη 6 
δΔη4 ϑβυρροτγῖ ἴο, δηὰ γενναγάβ ἔπε αἰ (Πὰ] δηὰ αἰ] ες Ἰαθουγεσ, ἄο. 
(ΤιιτηΔη.} ; 

12, Ἐτοι νϑσγ. 12--- 17. Οἢβ γορϑαΐς [ἢ 6 ργδοθρί 
οἵ πιαΐααὶ ἰονο, σῇ πα μδά σίνοῃ βαρτα 18, 84. 85 
8 ρΡοψογία! πο οπηθηΐ ἰο (ἢ6 βιιςσοβϑῆι! ἀἸβοῆατρα οὗ 
{Ποῖ Αροβίο!!ς οῇἶήοα, ἀπά [6 δηΐογτοθά 1 ΌΥ πον 
ΔΙραϊηθηίβ, αὐτὴ ἐστιν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ, ἵνα ἀγαπᾶτε 
ἀλλήλους, καθὼς ἡγάπησα ὑμᾶς" Οὐ [γα Πιαά 
Ὀοίογα Ἵδἰ θα 1 ἃ πεὶῦ ριδοθρί ; (πη τυλαὲ δεῆ86 ἢ 
δοθῆ ἰτθδαν β8ῃθ νη) ἤθσε ἢ ο]}}8 [{ ἃ ργϑοορί 
ψ ἰσἢ ἢ6 5865 {Π6π|, δοψοπά οὐδόν, ἰο οὔϑογνθ, ἃ8 
Ῥοίηρ (ἢ δωπι οἵ 4} [18 ρτθσερίβ. ΒΥ 1}}18 10 ἀρρΘδγβ 
ἢ6 γααυϊγθὰ ἰονε οὗ ο ογάϊπαγυ βογί, αβδοίίοη (ἢ 6 
τηοϑὲ οοηϑίδηΐξ δηα δγίθηϊ, βϑυσἢ 48 ἢ6 ᾿δά δνϊηοοά 
ἰοννατὰ8β ἴθ, τἢ8η ΨΠΙοἢ ργοαῖογ σου]Ἱά ἢοΐ δχίβὶ 
διηοηρ πηθῆ. Τὸ {Π18 οὖν [οτὰ τη {Π6 18} δῃὰ 141ῃ 
νΘΓΒ568, 85} 15 μείδονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵναγ' 
τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ δ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. Ὑμεῖς---- 
ὑμῖν. Βγ (6886 Ψψογάβ ἢθ δχρῦθϑϑθϑ ψῇῃδί ἢ6 τηθδηΐ 
Ὁγ {πΠ6 ψογὰβ “" 48 ἴ ἤᾶνα Ἰονεά γοιι." δίηςβ οὖσ 
Ιοτὰ δνϊησοα ἢ18 ἰονα ὈΥ ᾿αγίηρ ἀἄονη Πἰ8 {8 [ον 
(Π6π|, ὁμοἦὐ ἣδ ΤΘΑΠΠΓΟ8 ἔγοπι ἢ15 αἰδοῖ ρίθβ, ἃπα ἴοσ 
ἐῤὶς σαϊιδ6, 51 πο 6 ἢὯα Ὠϊ 561 δοὸ ἰονρα (ἢ6π|, Α 51}1}}ὯὉΓ 
ΔΙρΡυηΘηΐ 15 πγρθα αἱ 14, ὅ ὃς 21. Οὐτοί[υ8β γοΐογβ ἴο 
οῦ 2, 4. δηὰ {Π6 βίογιθβ οὗ Ῥυ]δίδβ δἀηὰ Ογαβίβϑ, 

Ἐ ΤΥ δὶ ἃ ννοηἀ6Γ}} οοποαέεμαέϊοη τᾶν τὸ ἤοτα οὔξεσνο ' Ηδνίορ; 
δῇονι ἰμδἴ αὐδαϊπῇ ἱπ (ἠτὶδὲ ρτοσθοδαθ ἔγομ ἰονίηρ πη), δηὰ κεομὶηςς 
9 αοηιπιδπαἀπ)η)οηῖθ, ἢ͵8 σοπηπηδηἀηηεηὶ ἰ8, [αἴ ννα ἴον οὔθ δῃοίμεῖ. 
ΤΠεγεΐογο, Ἰονίηρ οηα δποίΐδον δηή Ἰἰονίηρ σά 8 δυϊάϊηρ ἰη ΟὨγίδ, 
δηὰ ἴον ἰοναγὰ5 αοά δηὰ ἰονγαγὰβ εδοῖ οἴθμεσ ἰδ οοη]οίπεὰ, (Επ- 
{πγη}}0.8.) 
τ Ἢ ἰδ υπάεγοϊοοῦ Ὀεΐογο ἵνα, 88 'ὴ ἴα 8τιὶ Ερἰ5116 οὐ {Πῖ8 τυγῖίοσ, 

ὙΕΓ, 4. Ἵνα [ὉΓ ὅτε, ἴΠ6 δά ινοσὺ οὗ ἔπ (85 Βεζα ἰδίκθ5 ἰϊ ἤεσα δηὰ ἰῃ 
ΟἰαΥ μἷας 69), 18 βἜΈΠΟΣΑΙΪγ, ᾿ἔ οϊ αἰνναγϑ, ἰοϊηοά ἴο ἴΠπὸ [παϊοαιϊνο 
Μοοά, ἵ διρροθε ἴο ἀϊϑιϊῃιχζυ δῇ 11 ἔγοσω [πὸ οἶος ἵνα. (Μωσμιδηα.). 



ὅδ8 δ᾽. 50ΟΗΝ, (ΗΑΡ. χΥ. 

Ῥάιηοη δηὰ Ργίέῃ!8."} Βγ φίλοι δγὸ τηϑδηΐ {γιθηἀβ 
οδρεοϊαίψ 850, ἀπὰ ἀσβογνίηρ οὗ [Π6 ἤδπι6. ὅ0 μαθηταὶ 
ΒΌΡΓΑ ΜνΟΓ. 8. 

15. οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους --- Φίλους. Β6581468 (ἢ 6 
οἴδπογ ἰοκθηβ οὗ ἢ18 ἰονθ, οὐγ [ογὰ ἀρρϑαὶβ8 ἴο (ἢ 6 
ξο] ον ηρ, ψ Ὠϊοἢ ΕΓ Θϑρθοῖα  Ϊγ ον ησοα ἰοναγάβ 
(ῃῆ6 Αροβίῖο8. Τῇ ψογάβϑ τῇδ ὺ δ6 {118 ἰγδηϑβίαιθὰ 
δηΐ ρᾶγαρηγαβθά, (7] δὰψ ἘΚΙΕΝΌΒ), ἔογ 7 πὸ ἴοπηρεν 
οαἷΐ ψυμ δογυαπές ([ὁγ ἐποὸ δεγυαπέ αἰ εγεοές ζγοπι ἐΐδ 
οί θη), δἴποθ ἤδ Κηιοοίδι ποὲ τυδαὲ ἠϊδ πιαπέετν' ἀοοιῇ 
(ἰ. 6. (ῃ6 ρ΄αη8 ἂπά νίονβ οὗὨ [18 τηδϑίθγ). Ζΐοιε 1 οαἰ 
ἘΒΚΙΕΝΌΒ, δίποο (1 λαυο εἰδεα {ἢ ηιοδέ μηγοδογυδα οοθηι-- 
πιιηϊοσαΐοη οΓ πῖν ρίαη5), απ τυδαέουον 7 δαυο ἰραγηεὰ 
τοπι πῖν Ἑαίλον 1 βαυε πιαάϊε Κποιυη ἰο ψοιι.ἢ ΤΙ νὶς 
(ϑαγ8 [,“ΔΠ1|06) 18 ποὶ ἴο θὲ υηἀοιβίοοά 8030] ἴον, θυ 
δοομπάμηι σά. Ἐροτ, ἴῃ ἔαςί, (ἢ6 Ὠδηλθ δοῦλος, 867" - 
υαηΐ, δὰ Ὀδοη ποΐ υὑῃίγθαι θη} Ὀαβίονοα ὈΥ οὖ 
Γογὰ οἡ ἢ18 αἰβ8ς:ρ0|68 ; 8ἃ5 ἴὴ Μαί(ῃ. 10, 94. 20, 97. 
21,.86. ἴλ|κο 17, 10. Νγ, 1 οσουζβ ἴῃ [ῃ6 ἀϊ5- 
οουγβ68 οὗ {ἢ}18 ἰα8: ηἰρῆϊ (18---18. ὃς 16.), δῃά ουὖγ 
Τ,οτὰ δα 8 “" {π6 βϑογνδηῖΐ 15 ηοΐ ριδαίογ [ἤδη [18 Γοσὰ." 
Τη6 ἰοιπὶ δόγμα, ἴοο, 18 ἴῃ βοιηθίϊπηθ8 ἴῃ 8 
Παγϑίχογ, δη ἃ βοιηθίϊ πη 68 4 τη ἀθγ βθη86. [1 (ἢ ἰαἰΐοσ 
118 ιϑ6ἀ ἔογ ΔῊ οἤδ δμδ)δοέ Δ Ἰη δ Γοῦ ἰο Δ οί ΘΓ, 
8η4 ψνῆ0 δοίβ η66Γ ἢ18 ογάθγβ, δηἀ [5 Ὀοιιπα ἴο γ᾽! 
ΟὈδιεποθ δηάὰ γϑϑρθοῖ ἰο ἢ18 8. ρθγῖοσ. (1, πηρ6.) 
ΤΠ18 νουϊά 866 880 ἀργθθαῦϊα ἴο {πΠ6 ουϑίοπῃβ οὔ 
72υΐαα; 5ἴποθ, ἃ8 ψ ἰθάγῃ ἴἔτοπι ϑοπμοοίίρθη, {ἢ 6 
ΒΔΌΙ 5 ἰγεαιθα {Π6ῖγ ἀ͵8ς510165 δἱ ἤγϑβί γδίῃθνγ ΠΑΓΒὮΪΥ, 
δηά οχδοιθά ἔγοπιὶ {ἢθπὶ Ἴσαγίδιη οὔθ βοιηθνἢδὶ 
ΒΟΓΨ]Ὲ; Ὀυΐ αἰϊεγναγάβ, ἤθη ποῪ ἢδά ππδάθ ἃ 

4 Αηὰ δε τοΐρῆς ἤᾶνα δἀάθὰ (ἢ ς6 8ι}}} ποτὲ δβεοϊϊηρ βίου οὗ 
Αἰοεβίεβ, 8ο ρδί πε: 8}}Υ γεργεβεηίεα ἴῃ {(Π|6 ὀχαυϊεἰίε Ὠγαῖωδ οὗ Ευτίρ. 
ον. ργ. 15, 8. πῶς δ᾽ οὐκ ἀρίστη; τις δ᾽ ἐναντιώσεται; τί χρὴ γε- 
νέσθαι τὴν ὑπερβεβλημένην γννάϊκα ; κῶς δ' ἂν μᾶλλον ἐνδείξαιτό 
τις πόσιν προτιμῶτ᾽ ἣ θέλουσ' ὑπερθανεῖν ; 
{ ᾿ποοτηρδγϑῦϊς θη ΤΠ Υ δηα οοηάεδοοηρίοη ' ̓ Ἴπεγε ἀο νὸ 

Ἔνεῦ Βηή δὴν οὔδ ἴδιαι πη 65 ἃ ὡζοοῦ δογυαπί ἢἷ8 (γίεπα  Βιιῖ ΟὨγίδὲ 
ἀοε8 {{π||8, δηὰ ὑνποί ἰδ ἼΒΟΓΘ, τηϑῖε8 ἢΐπ εἶθ ὀγοέλεγ: ““ Τὸ! ΤΥ 
ὀνείγεη, β8γ8 ἢθ ἰῇ Μαίιῃ. 28,10. ἰο ρῸ ἱπίο (δ᾽ ἴθ." Ηδ τγαΐκο8 

- ἶπι, ἸὩΟΓ ον ΟΣ, 205 ἴ0 ἴπα Εδίῃοῦ, δηὰ οοπδίϊτυϊοβ τη οο-λεὶν τὺῖιἢ 
[πὰ ἰὰ ἴδ Κἰηκάοσῃ οὗ ἤεδνεη. (Ευκἢγπι.) 



5Τ.. 590ΗΝ, ΟΗΑΡ. ΧΥ. ὅδθ᾽ 

ῬΓοΟρΊΘβ5 ἴῃ ᾿ρατηίηρ,, ἰγοδίθα {Π6 πὶ. ν ἢ πλοτα  1186- 
ταὶγ. ΤῊΪ5 ἸπΠ ογργοϊδι οι 86 615 4150 (ο ἤδνα ὈδΘη 
δάἀορίοἀ Ὀγ ΝΥ εἰδίοίη, νῆο οἰί68 ἴτοτῃ (ἱο. Εδηι. 16, 
16. οὐπὴ οὰπὶ ἰηάϊρπιτ 1114 Τογίιιηα ΠΟΌ18 αηιΐοιηι 
γμαπι δοῦυμηι 6586 τη] 181].. δΔηα .05. Απί. [ὅ, 9, 8. 
πάλαι χρώμενος αὐτώ φίλω, νῦν ὑπηκόῳ χρήσεται. Απὰ 
ἢ τοΐδγβ ἴο ῬἈΠ] θη. 16. Βυΐῖ {Π18 ᾿πιογργοίδ!οη 18 
ΙΔ 0]6 ἰο {π6 Το] ον ἱηρ 6 }1]-ουηἀ θα οδ] οί οη5 : (ἢ δὲ 
“68115, ἃ {{π||6 αἴἶογ, ἄσδῖη σοσρᾶγοϑ {Π 6 πὴ ἴο βογνδηίϑ, 
δηά τῃδι {Π|85 88 ποῖ {π6 33,γϑέ τἰπ|6 6 Παὰ οδ]] 
{ῃοτὴ τη (866 [Κα 12, 4): {πὶ οὖν Τιοσή δά 
ΔΙγοδαν ἰγοδίθα ἢ 8 4150 1}0165 τ Ππ στοαί Δ 1ΠΠΥ δηά 
[Ἀγ ΠΠἸγν, δὰ ἢδα πον Ὀθθη δή ἀγθββϑίηρ ΤΠ θη τηοϑβὲ 
σοηἤαθης || γ. ὅ66 Φοῆη 6, 68. Μαίι. 16, 21. β6ηα. 
8δη6 οἰβεονθογθ Ηρδηςα δὴν τ᾿ποάθγῃ οοιητηθηΐίαϊοῦβ 
88 6455, Ἦ οἵ", Εδββοὶ, Βοβοηῃ., Κυϊηοοὶ, δηά Τι- 
ΙΔ, ἴΔ Κα οὐκέτι [ῸΓ οὐκ; ἃ 5]ρῃΠΟΔΓΟΠ ἢοΐ τη γο- 
΄συθηῖ. (Κυΐϊῃοεϊ γοΐδγβ ἴο [115 ποία οἡ Ματῖκ 7, 19.) 
ΓΏΘΥ 480 ἰαΚα λέγω ἱπ {6 86η86 οὗ ἃ ῥτοίευια; ἃ 
Ττραυδηΐ δ] ]σο. Τὸ (18 Ψ ΠΟΙ ἱπίογργοίδίίοη, 1η- 
ἀε6α, [διῆρα ἴακθ8 βίτοηρ Ἔβχοορίίοη. Ηδ σϑρ]ϊθ8 
παῖ {Π6 ρῥαββαρθβθ οἰϊβα ἴῃ ῥγοοῦ οὐἁ {Πϊ8 56η86 οὗ 
οὔκετι (παιηοῖν, Αοἰβ 18, 84. δηά Βοῃ. 6, 9) ρῥγονδ 
[ἢ8 σΟΠΙΓΑΓΥ ; 8Δηαἃ ἢ6 Οὔβοσνοβ ἴῃδί (ἢ 6 ψΒοΪο ἀ!ΕΠ- 
ΟΠ Υ νδη]βῆθβ, [ἢ νο υπάογβίδηα βουνὰ] οὗὨ (Π6 
ἰεπα  5οτῖ, δῃὰ ταίογ οὐκέτι, ποῖ ὮΡ ἴο {Παΐ ροτὶοι, θὰΐ 

᾿ ἴο {Π6 οοιηρίοίϊοι! οὗ (Π6 ψΠοἷ6 βγυβίθηι δ (ἢ6 ἀθρϑτγ- 
ἴυγα οὗ .6818 ἴοι ἴῃ6 ψογὶα, Βιιῖ {18 566 πη8 (ο 
Ἰηνοῖνα ἃ 511] σγοαίογ αἰ Π ΠΥ (Πδη 18 ἴο ὃ6 Τουηὰ 
ἴῺ {Π6 σοΟΠΊΓΑΓΥ ἱπίογργοίδιιοη. Τὴδ τηοάσ. οὗ 6χ- 
Ρ᾽παίίοη, {μογοίοσγο, οὗ (1458, δηὰ οἰΐιϑῦβ, ψῃ σῇ 18. 
δαορίοα ΒΥ αἰπηοβί 411} γθεοθηΐ σοιητηθηΐϊδίογβ, τηϑγὶ (8 
[ῃ6 ρῥτγοίδγθβηςθ. οὐκέτι 15 Ἔεχρίδιηθὰ ὈὉγ Κιιϊηοοϊ 
πο ἔαπι, ΜΙ Ὦο, Πλογθονϑγ, οὔβογνοϑ {Πᾶϊ δοῦλος 15 ΠΟΓΘ 
ἴο Ὀ6 υπάειβίοοά ἰπ [6 πιθοῦ 86η86 (αῦονθ τηθη- 
(ἰἸοπο ἃ) ; δηά, 845 βυςῇ,, 8 ᾿ς γομδηροά ν᾿ ἢ διάκονος 
ἴπ Φοπηῃ 12, 26. Ποιεῖ πηυβὲ θ6 τϑηἀογεα ἐς ἀοίης, 
ηιθαη5 0 ἀο. 1. 6. ἰῃ 6 ρΡΙΔ4η8, ζζε.: α. ἃ. “ Τῇ βογνδηΐ 
18 ἢοΐ Οἡ β0ςἢ ἴδγπ)8 οἵ δι Π]αγν 1 [18 πηδϑίοσ, 
88 ἴο ἢανο σοπηημπδίοδίαα ἴο ἢϊπὶ [8 Ρ]ΔΏ8, δῃά {6 



δὅ600 81. ΤΟΙ͂Ν, ΟΞΗΑΡ. χν. 

ΓΘΆΒΟΠΒ ἴῸγ 8 ογάθσβ.υ 1 ἢἤδνα οδ᾽ θὰ (δηά ἰγοδαίοὰ 
γο11}) 85 γί εη ἀ8, ΌΥ αηγεβογνθα σοπιλιηϊςδίίοη ΟΥ̓ πὶ 
σου86}5 δΔηα πο86 οὗὨ Ὧν Εδίῃογ.᾽" Ὑεῖ, 85 ἴῃ 16, 
12, 9655 Δθγπιβ [Πδὲ ἢ6 88 8{1}} την {ΠῚ ηρ5 ο 58} } 
ψ ἢἰοἢ [ΠΕΥ οδηηοί Ὀθθδσγ, θυ. ψὨΙοΐ πιυβὲ Ὀ6 ἰδυρῆξς 
{πη} οΓΟ σοι ρί οίοὶγ Ὀγ.ἢ6 δρέγὶΐ οὐ ἐγ, ΓΗ (ῃ6 
πάντα τηυδῖ Ὀ6 υπαοτγείοοα γεδέγἐοέ υεἶψ οἵἉ 411} (δὲ τγᾶ8 
Ῥτορετ ογι θη ο ΚΟΥ δηἀ 8ι1{80]6 ἴ(ο {Ππ6]γ οοηάϊξίοη, 
δηά δὰ θθθη θῃ)οϊηθ ὈῪ (Π6 δι 6γ. ΤῊ 1836 1ρ0168 
Οὔϑογνοα ΓΙ π|8ὴ) νηοῦ οὐ Τογὰ ν8 ἤδγο δά- 
Γαβϑίηρ, ΨΟΓΟ (Π6 δϑοξογίο, 1. 6. {ἢοβα {πὶ ᾿νθγ 

ἐπέογιογ 8 αὐἀπιϊβδὶοηἶδ, σοη αοηΐίαί, Το ἰ(ἢθ686 ΟἿΣ 
Ιογά οχρίἰδίπϑιὶ (48 ἢ νεἱ} ἀν ὑὸν {Π6 τηγβίογ 68 οἵ 
(Π6 Κιηράοιῃ οὗ πρανῆ (866 Μαίϊ. 18, 11. Κα 8, 
10.); δηά {86 αΐυγα ἐογίυηθβ οὐ [8 σοὶ σίοη ἢ6 
δάυμηταϊθα υπάδν βἰα Π Πτἀ468. Βαΐ (9 ἔγθθάοῃι οἵ 
σοπηπιηϊοσδίϊοη ἢ6 ἀ!ὰ ποὲ ι186 ἰοναγάβ {Π6 γδ6,, τ ΠῸ 
8ΓΘ σΔ]16] [Π6 οἱ ἔξω ἰη Ματκ 18,11. δηὰ μΚ6 8,10 
(Κα {μ6 δχοέθγιο ἀϊβείρ!ος οὗ (6 ατθακ ρῥμηοβο- 
Ὀίιογβ). Τὸ τῃ6 ὈΓΠΔΕΓ ἢθ6 δβρθοῖδ! υγ δηπουηςθά 
ψἢαΐ Βῃοι] ἃ Ὠᾶρροη ἴο ἢ ; [118 ἀθδίῃ, γεϑυγγθοίίοῃ, 
ἀδραγίιγα ἴο {Π6 Βαίποσγ, δῃα ἢἷ8 σοι 86]8 ἱῃ σοη- 
)υποίίοη ψ ἢ (6 Βαίμογ, ν ῃϊοῆ οὖν [ογὰ δβρθοίδ!!ν 
ἢδ8 ἴῃ νίαν ὈΥ (ἢ6 ψογάβϑ ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ 
τοῦ πατρός μου, ἐγνώρισα ὑμῖν, δῃὰ ποῖ 8 ψῇοϊα ἀοο- 
ττῖηθ, θυὉ (Π6 Βοογεῖ σοιη86]8 οὗὨἨ (6 Ἐδίποσγ γαβρεοί- 
ἴῃς; Οἠγὶδέ ἀπὰ [18 τὐογκ 0}, δαἐυαέΐοη. Νονν αἴἶνοσ {π6 
ΤΩΔΏΏΘΓ (πδὶ οὖν ]ιογὰ ἢδα ἰτγραίθα ἢ 5 ἐἰ8.1 0168, ἴῃ 
ἐλαὲ ταδηηοῦ αἸἃ ἢ6 Θη]οΐϊη [Πσ6τ ἴο ἰγοαξ ϑαςῇ οἵθγ, 
ἴο ᾿ΐνα υ!εἀ πη ἴ[ἢ6 Ὀοπᾶβ οὗ {π6 πγοβὲ ρογίδθοϊ 
Βαγπιοηνυ, 8η4 ἢδνθ 8}} [πἰηρβ 1η σοπηηοη. (ΤΙ τδῃ.) 

16, 17, οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην 
ὑμᾶς. Ουν ἰοτὰ ὑ148 [ΠθπΔ γϑιηθηρογ ψ ἢδί ρστγαδῖ 
Ιονα "6 δὰ βῆονῃ ἴο {πθ αὔονθ ἃ}1 οἴἤϑγβ, νῇῃδί 
ἵδλνοιγβ [6 δά ἢδαρθά ὑροη ἰδθπη), δαπιξίηρ (ἢ 6 πὶ 
ηΐο [Π6 ὨΠΩΌΕΣ Οὗ ἢ15 ἀἰ5ς 1068, ἤθη ἐδαν ἢδι} ρτο- 
ΥἹΟΟΒΙΥ τηογιθὰ πὸ βιιοῦ αἰδιϊηοίίΐοη. Ζ7λὲψ (84 Υ8 
ουὖυγ [ογὰ) μδαὰ ποί 8εἰοοίθα λὲμε 848 τῃϑὲς πηδβίογ, 
(6 οἤοσ, δηὰ ἔτίθη, Ὀὰΐ ἢδ βοἰθοιϊθα ἐῤθηε 858 ἢΐδ α}5- 
οἷρ 68, σοι ρῃΊΟΉ8, δηὰ {τἸθηάβ, (ΤΙ η8η.) 
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.. 16, Ἔθηκα ὑμᾶς, οοηδέϊέμὶ, Τιθέναι, πκὸ τῃη6 Ηρ. 
σϑῦ, οἴϊδη βἰρηϊῆθ5, αργοὶπέ; 48 ἴῃ Αςίβ 18, 47. 20, 
48. Ἐοιῃ. 4,7. Ηδφῦ. 1, 2. δηἀ οΙενῇογθ. Ὑσάγητε 
15. ρῥἰθοηῃδϑίῖς (ὈΥ ἃ 8 }}] Καονη. ΗἨδθγδίβη)), 8ἃ8 ἴῃ: 
Μαῖι. 18, 156. 19, 41. (Κιιη.) ΤΠ15 Ἰάϊουι 15 ποῖ, 
᾿οννανθγ, Ἂσο βγεῖ Ηοῦτανν, θὰ 18 οι 1ἢ {Π|Ὸ6 
ἸΔἸοιοδὶ ἀπά ρορυϊαγ βίγ]6 1ῃ ποβί ἰδηριδρθθ, Ἔν θη. 
[ἢ6 τηοάρση οὔθϑ. ΝοΙΓΠΘΓ 15 τ α6 Ρ]δοηδβίϊς, 
βίησρ [Ὁ Β66 18 0 σΟΉΥΘΥ ἃ σοΓίδίη ποίίοη οὗἩ αἰαογὶψ.. 

16. ἵνα---καρπὸν φέρητε. ΒΥ 186 "γϊξ 18 'γεγα πηδθδηξ. 
{Π6 ἔτυλίβ οὗ ἐῃρῖς Δροβίοϊϊς οβῆςθ, δῃά Ὁγ {6 νψογάβ 
ὁ καρπὸς. ὑμῶν μένῃ 15 Ὠϊηυοα {ῃ8ὲ ἴΠο86 ἔγυϊ5 5Βῃοι ἃ 
ΘΧιΘΩΩ͂ ποΐ ΟὨΪΥ ἴο {Π6 Ὡφη οὗ ἐλαέ ἅρ6, “ε6ψ}8 δηᾶ 
Ορηΐ 65, θυΐ ἰο [Πο86 οὗ 4}} δυςοφοάϊηρ, {1π|68, αν Ὦ 
[Π6 ψ Ποῖ ππδῃ γᾶσθ, δηά ψουἹ πονοῦ ἄθοᾶν ποῦ 
Ῥογίβῃ, θυῖ οηάυγα ἰο {π6 οπὰ οὗ {Π6 ψουϊ. Απὰ 
1686 τποὶν ἔγυ 5 ἀἱ4 τοιηδίη, ἤᾶνθ σοηιπιθα 1ο. {Π6. 
Ρτθϑθηΐ ἀδυ, δηὰ τηυβὲ σοηίίηια ἴο {π6 επά οὗὨ 4]} 
Ὠππηδη δῇδιτθΌ Βιιῦ [ΚΓ ΤΠ ψουὰ σοηΐδγ οὐ (ἢθ 
ἢυπηλη τὰσθ Ὁ] 55] ηρ8 50 Ὀγδοῖοι5 δηὰ ρογπιαηθηΐ, 
{Π6γ6 88 βϑρϑοίαὶ π6θα οἵ σοηςοτγά δῃᾶ πιίμαὶ ἰονο, 
δΔηἀ ἃ Γβαοΐρσγοσδὶ ἠββίγθ οὐ Ὀφίηρ βργνίοθδθϊα ἴο 680} 
οἴμοσ, “Γμδὲ ἀθτν 15 ἱποιϊςαίθ ἢ (ἢ6 171}. ν6ΓΒ6. 
(Ττπ|Δ5.) ὙΤη6 σοπηδχίοη Ὀαδίψαῃ “(ἢ18 ἀπά (ἢ6 
ὨΘΧῖ νρΓ88 5 {ἢ ἰα]Ίἃ ἀονῃ Ὀγ Υ εἰβίθιη : “"Ἐὸσ {{|18 
Ὁ τεαϑοπ, ὨδιλΘΙυ, {Πᾶξ (ἢ6 ψοΓα ἢδίρι γου, 18 
σοῃοοΓά 8Π6 ΠΑΓΠΊΟΗΥ δηοηρ γοῦ {Π 6 ΠΊΟΓΘ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, 
ἴῺ ογάθσ {παὶ {[Π6 βοΐίδεθ δηἀ δβϑίϑίδησα ψ]]οἢ γοι 
οσπηοΐ ορᾳ ἴογ ἔγριι. οὐ θγβ, γοὰ τηΔῪ ἀθγῖνθ πηαίι- 
ΑΙγ ἔσο νουγβοῖναβ." ἡ 

18. εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ ---- μεμίσηκενς. Ουγ Ι,οτά 
ΠΟ Ρι σΟ6ἀ8 ἴο ποίσ8 {Π|6 Πα] Δ Π}1{1658 ψν 16} ἢ!5 α15- 
οἰρ]θ8. νοι! ἢὰνρ ἰο φῃησομπίετγ, ἔοῦ {Π6 ρῥγοξεβϑϑίοη οὗ 
Δ} ἰὴ ἢϊπι; Θχῃογίηρ Π6πὶ ἴο 84 σομβίδηϊ βπήι- 
ΓΔΏσΘ, ΔηΠ σοηβοϊΐπρ' [Π6π| ὈΥ ΓΟΠ Πρ; (Π6 πὶ ΟΥ̓ [Π6 
{γϑαϊτιηθηΐ 6 84 Θχρογὶθηςθα 1η [115 οὐ οᾶ86. ΤῊ Ϊβ 
λαϊγοα οὔ έλο τυον ἰὰ οὐτ Τ,οτὰ τηθῃιίοης [6ϑὲ ΠΠ6Υ δομ]ά 
ψνοπάογ {πᾶ} [Π61Γ ἸπΠποσθησθ δηά ΠΟ 1 Π 688 σοι! ἃ ποῦ 
5}1618 τμδη ἔοπὶ 1ξ, δηὰ {πα {86 Ὁ πηρῃξ ποῖ {ἈΠ} 
1 ἀηψόονίθν οὗὨ {πθὲγ σῃαγδοίεσ ἴο πἀηάδγρὸ να Β6 
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μα ἰπι86 1} βυβδγοιΐ οὐ δαγὶἢ : ᾳ. ἅ. “" ΠῚ πὶ 1πῆο- 
σοηςα σοι ποῦ [9] πα ἔγοπι τΠ6 δαί οὗ {Π6 
ψνοΥ  ἁ, ΘΙ ΓΠΘΓ ὙΨ}} γου 8: ἃ8 {ΠῸῪ Πᾶνα ρογβοοιΐοα 
116 υῃΐο ἀδδίι, 580 νν}}} {πὸ ν ψοι." (ΓΔ η.) Τῇ 
ἰογηὶ τουγἰά 15 ἤδΓα ϑϑ64 1ῃ {[16 γοβίγιοϊθα 86η86, 850 
ἔγθηυθηΐ ἴῃ {18 (σοβρεΐὶ, δπηοὶγ, {Π6 νιοκοὰ δηά υη- 
ὑ6] ΘΟ ντηρ ρᾶτί οὔ ἴ, Θβρϑοίδ! !ν οὐ ἐ6 Φ6ν8. Κιιίποοὶ 
ΓΟΙΏΔΓΚΒ ἰπαΐ γινώσκειν 186. ἤθγα [0 ὃ6 Ιηἰογργοιθα 
γρρμίαγο, σοσίέαγο; ἃ8 ἰῇ Μαῖί. 24, 80. 1 Ῥεῖ. δ, 9. 
866 ΑὈγεβοῦ ὈΠυοὶά. Ὑπυογά. ρ. 802. Πρῶτον ἰΒ 
πη Δη 650} (ῸΓ πρότερον, ἢνδί. Ὥτ. Τιατάηπον, ᾿πάθοά, 
ΤΩΔΙΠ(4105 [Πδ( 1ἴ 5] ρῺ1ῆ65 ψοι οἠϊοξ : ψὨϊοἢ νογϑίοῃ 
88 ὑὕδθη ἱπ]υαϊοϊοιιδίὶν δάἀοριοα Ὀγ 19᾽. Ἰ)οἀατιάρο. 
0 18, ἰὴ ἰδεῖ, δί νᾶγίδῃοθ ἢ τἢ6 ποργπια ἰοηιοηάϊὶ, 
ὈΥ ὯΟ πι6δη8 80 831{40]6 ἴο {Π6 οοπίοχί, δηά, πη θεά, 
Βοδγοοὶν πηογι θα ([Π6 σοι ρ]εῖα γαβιυϊδίίοη [ἴ γεοοϊνεα 
ἔγοπι 1)γ. Οδιηρῦε}}, ᾿π ἃ ἰοηρ δηὰ εἰδθοτγδίθ δῃηο- 
ἰλτΊοι). 

᾿ Ὅτ, (, Πα, νὴ ἢ τεδϑοη, ἀνγεὶὶ οα ἴΠ6 βυρροτῖ ρίνοη ἰο {πα δάτεγ- 
Ὀ1Α] δεηϑ6 οὗ πρῶτος ὈΥ ἴϊνα δηοίεηΐϊ νεγϑίοηβ, Νοηηι9, δηὲ {πε ατεεῖς 
αι ποῖ5 δηὰ οοπιπηθηϊδίογβ, οΟὈδουνίηρ; τῆι {Π|8 πὶ ογπιὶῳ ἀτηοηρ; 
ὀχροδίϊοτβ ννῦο δροβε ἴΠ6 β8π|6 ἰδηβρύαραε, ἰ8 οἰ τἰ Κίηρ. “[ἴ οὐνῆι, 
ὨΔΟΓΘΟΡΕΓ (σοη Π68 ἢ6), ἴο Ὀς τοπιοιθεγε παῖ, π΄ (ἢ 8 Βρρ|ϊς8- 
κου, νἤθη ἰϊ ἢδ8 ἃ τορίγηθῃ, ργεβεγνε ἴῃ6 σοῃδιγαοσίίοη οὗὨ Δ δά)εο- 
ἔνα ἴῃ {Ππ|| διιρεγία να ἀορσιεθ. [8 σοπηηοηἷν μὑγεσεάεα ὉΥ 1116 δΓ- 
τοῖα, δηά 9 αἰνναυβ [Ὁ] οννεά, οἰἰ ποῦ ὈῪ 1Π6 ρεηϊτίνα Π]ΓΑΙ οἵ {Π6 
πουη δχργεβϑίηρ ἴα βυδήεος οὗἉἨ οοτπραιίδοη, οἵ, ἰξ ἴδε ποι ὃς ἃ 
ΓςοἸ]εοἶνο, ὈΥ ἴΠ6 ρεηϊίνα δημυίαγ. [Ι͂ἢ Π|Κὸ τοϑηποῦ, {Π6 Ὠοιη ρῸ- 
νογησα ἰηο]υήεθ Ὀο1ἢ} (ἢ6 τη ϊῃρ᾽ σοτηραγεά, δηα ἴπ6 ἰΠρ8 ἴο ν᾿ η]οἢ 
ἰϊ 5 συπιραγοα. ΤΊν8 ἴο 58} ὁ πρῶτος ἐστιν ὑμῶν, δὲ ὶς ἐδ εἠϊεῖ οὗΓἹ 
ψοι, ἰτωρ ϊεβ ἢς '6 ὁπε οὗἁ γοι! ; οἱ πρῶτοι τῆε Γαλιλαέας, οσΔη Ὁ6 8μ- 
ὈΠε ἴο ποπα δι (δ! ἴδαι)8, αι οἱ πρῶτοι τῶν ᾿Ιουδαίων, ἴο ποηα 
δυῖ δεὲνθ δ Ψο ἰ8 ςα]]εα (Αςἰδβ 28, 7.) ὁ πρῶτος τῆς νήσου, τηιιϑὲ 
αγα Ὀδθῃ οπα οὔ πο ἰϑἰαπάθι», 1, (Ὠδη, οἷν 1 ογά Ππαὰ 58ϊά, ἐμὲ τὸν 
πρῶτον ἡμῶν μεμίσμκεν, ἷ 5ῃουϊὰ δαἀπκῖϊ ἴῃς ἱπίεγργοίδιίοη ἴο θ6. 
Ρἰ δι], 88 ἴἢ6 σοηϑίγυο(οη ἰ8 ΓΟρ Ϊὰγ, ἀηὰ Πα Ὠἰπ,56 1 ἰ5 πο ιιθοὰ 
᾽λ {π6 ἡμῶν; Ὀυϊ 16 τινογτὰ8 ννῃϊοἢ (6 ενδηρε θὲ γαργεϑεηϊ ἢ 1πὶ 85 
πανῖηρ υδ6, ΠΟ ΠΊΟΤΕ ΧΡ 688 [8 ἱῃ ατγοεῖς ἴδῃ (ἢ 6 ννοτί5, “εξμα 
τας ἐὴε ᾳτεαίεδέ οΥ δε “ροΞξέϊεξ, ννου]ὰ ἜΕΧΡργεββ8, ἱπ Εηρ] 5, {παῖ Πα 
89 20 Ἀμορίΐο, θυϊ (6 [,ογὰ δηὰ πηδβῖογ οὗ ἴπ6 Αροβῖϊεβ.0 1 δο- 
Κηοννοάρε ἴπαῖ ἴΠΟΓα 186 ΠΑΓΪΥ ἃ στιϊα ἴῃ ρΓατΊΑΣ Ὑν ἢ οὦ ἰβ ἠοῖ, 
τγουρὶν παρ] ρεηοα, δοπγδίϊπη68 ἰγαιβρ 6886, ανθη ΟΥ̓ ροοά νυτῖεῖδ ; 
δηᾷ ἴἢ δὴν δὴ τΠπαἴ ϑαοὴ Ονθυβῖρἢϊβ δι6 ἴο ὃς ἀξαπιθα ἐχοερίίοηδ, 
ΠῚ ποῖ αἀἰδριιῖα δϑουΐ ἴπ6 ννοσὰά. Οηΐγ, ἰη στορατὰ 0 δυο ἐχοαρ- 
ἴοχι8, τ ἢ} ὈῈ δαἀπλλτοα ἃ ροοά τι ἴον ἴπ ἐχροι ποῦ, ὩΘΥΘΥ ἴῸ 
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δΆρΡοδα ἃ νἱοϊδί ἰοῦ οὗ δγῃίαχ, θη ἴπῸ υνογάβ, οοηδίγυθα ἰἢ ἃ ἀν 
ετδπῖ ἸὩΔΏΠΘΓ, ΔρΡρΘΑΓ σαρυΐαν, δηὰ γἱεϊὰ 8)ὴ ϑρροδίϊα τηδϑδηΐηρ. 
ΤῊΪΒ 1 τά Κα ἴο Ὀ6 {Π6 σά86 ἴῃ 16 ργαβδεηῖ ἰηβίδμοα, ὙΤμδί ἴΠΟσῸ 816 
ἜχϑιρἾ68 ΟὗὨ δι ιο ἢ ᾿ΠΔΟΟΌΓΙΟΥ ἴῃ [6 τι86 οὗ ϑΒ0ρε:] ΔΕ νο8, μου Δ ρ8 ἴα 
8}} ἰΙαηριιαβθθ, οδη ΠΆΓαΪγ θ6 ἀδηϊοά."" ' 

Ι δηικίγ ον οοἰποίάδ 'ῃ ορἱπίοη νυ ἴα Ιοαγηθα σοπληγχοηϊδῖογ : ὑλιῖ 
Ι δὴ 3 ργιβθὰ (πδῖ ἢ6 βῃουϊαὰ δνα ᾿γοδϊθα {Π|8 ἰμ(δυργαίδ[ ἢ 88 μοναὶ 
δηὰ οὐὴλν ἐϊδεονογοὰ ἴῃ τῆς 81} σεηζυγγ Ὀγ Ὧν. [γάηον αηὰ οἴ Π6Γ8. 
Τὸ ννὰϑ ἔουιπΥΪν (45 1 βηὰ ἔτοιῃ [,Δπὴρ6) δαἀορίοα ὈΥ ΟΥγ]!, ἀπά, 
διῃοηρ (Π6 ΘΔΙΥ τηοάδγῃ σοτηπηδηϊδίοιθ, ὈΥ̓ Ολ]εΐδηυβ δηὰ (αἰτίη, . 
δηα, οὗ [Π6 πογα γεσθηΐ οὔθβ, ὈὉν Ατείνιιβ, Μϑηοοδι8, Ὁοσοεΐαθ, ἀπά 
δνθη οουπηϊεηδηςθα ὃὈΥ 1 πηρ6. Πα οΟἴοΓ Ἰηϊεγρτχοίδιοη νναβ, πονν- 
δνδι', ϑΒυρμρογῖοα Ὁγ νάβϑηγιθ, ΒθΖα, ᾿ἰϑοαίον, ασοῖϊιι8, σογπαγάὰ, δηὰ 
ἸΏΔΩΨ Οἵ Π6Υ8. ; 

10. ἼὥΤο ἴδιον 15 ἴον ἰδίος, Ὠθι ἕο σ [ὉΣ Πηδϑοῦη6, δηά 
ἀἰδποίθϑ ρεγϑδοηβ αϑδϑοϊπιϊαίο ἴο 8 οιυη ἐαδέος απ 
.7εεἰϊηρ5. ὅδο ϑιγαοῖῆ (ἂρ [,διηρ6) 19, 20. Η ὁμοιότης 
ἐστι μήτηρ τῆς φιλότητος. 

10, εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε. δα {Π6 σαμδ6 οὗὨ {{|18 
᾿ Βαίγοά 185 ᾿ηἀϊοαῖθα, Οὐοίι οὔβογνοβ (ῃδὲ {πὸ 
ῬἬγαβθ ἐκ τοῦ κόσμου 18 5 || ἴο ἐκ τοῦ θεοῦ, ᾿κ 
τοῦ διαβόλου, ἐκ τοῦ πονήρου, ἐκ τοῦ πνεύματος ; δηά ψΨ6 
ἸΏΔΥ Δα {Πδϊ 85 ἐκ 8: 1Η65 ἀεϑδοεηξ Πορ 80 1{ οἴϊοη 
ἀοηοίοβ αὐὲπὶέψ ἴῃ ἃ πιοέαρλογίοαὶ 88056, 1. 6. 5ἰτη1- 
ΔΙ οὗ ἀϊβροβι(ίοη, δία. 

10. ᾿Εξελεξάμην. Τ|6 ψογα ἬΘΓΘ 51ΠῈΡ|Υ βρη ῆθϑ 
ϑοραγαΐοά : ἀδποίηρ' Βοραγδίϊοη ἔγοτῃ {πα Ὀυ1Κ οὗ 1Π6 
τηθη οἵ (δῦ ἀρθ, δηα {Π61Γ ν]οϊοιιβ ΡιΓβιι 8, δηᾶ δά- 
ΓΤ ἰβ8ϑ:οὴ πο ἃ 5βίαϊα οἵ β8ϑι]ναίίοῃ. 

20. μνημονεύετε ---- οὐκ ἔστι ὃ. μι. τ. κι, Ψζ6. «[65118 Γ6- 
τηϊηἀ5 {ποτὰ οἵὗἩ ναὶ ἢ6 ἢδα Ὀοίογα 8414, ὨδΠΊΘΪΥ, οὐκ 
ἔστι δοῦλος μείϑων τοῦ κυρίου αὐτοῦ (866. Μαίί. 10, 94. 
Φοἢῃ 18,.106.), ψ !ςοἢ, ἸηΠ664, ρρΘδΓβ ἴο ἢανα Ὀδδθῆ ἃ 
Βοηθγαὶ σποηιθ. Ἠδ ΟΝ ὈΓηρθ ἴο {ΠΕ ΠΠΘΠΊΟΙΥ, 
{π8{ {π6 ὺ παὶρῇϊ ποῖ θ6 ᾿πα!ρσηδηῦ δ {Π6 1Π]0Γ1658 ψ]  Οἢ 
{πο Ὺ ψου]ά ἰᾶνα ἴο βΒἘΕγ ἴτοπὶ (η6 296 78, ΠΟΓ ψοη- 
(ἰδ, βίησθ {Πππν πιογοὶν βιιῆογεα ννῃδὲ Π6ῚΓ Τηδβίοσ 
δὰ οπάυγοά, δηα 844, ἰμογοίογθ, ἢο ρσγθαῖ γϑᾶβοῃ 
(ο Ὀ6 ἀϊδοοηϊοηϊοά. 

20. εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὴν ὑμήτεραν τηρή- 
σουσιν. ΤὮθ686 ψογάβ, ἴτοπὶ ἃ βεοπιηρ ψδηΐ οὗ 1Π6 
'πορϑίϊνα ρϑιο]θ, ἤν ῥγοβθηϊθα βοιηθ αἘΠΠΘΆΪΥ, (0 
ΤοΊονα ΜΠ ΙΟἢ ΤΠΔΠΥ σοπηπηθηϊδίογϑ ἴδ 6 τηρεῖν ἴῃ [Π6 

202 
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86 η86 οὗ παρατηρεῖν, ο ἱπσὶηϊοιδῖψ τοαξοἧ,, Ἡ ϊοἢ 18 8580 
864 ἴη Ματγκ 8, 2. Το 14, 2. ; δῃηὰ {Ππδὺ ἀρρδ8] ἴο 
8 51: η1|4Γ ιι56 οὔ [Π6 ψογά ἴῃ {6 δεορί., 45 βθη. 8, 15. 
26. 40,10. Βιυξέ ἴῃ τΠο56 ραββϑαρθ8 τἤθγε 18 ηοέ ἴῃ 6 
Ρἤγαβο τηρεῖν τὸν λόγον : ΠΔΥ, ἴῃ ἴΠ68 Ναν “Γ οϑίαπιοηΐ, 
δηὰ ἜΕΡΕΟΟῪ ἴΏ {Π18 (ὐοβρεῖ, τηρεῖν τὸν λόγον ΟὨΪΥ͂ 
ἀοηοίοβ ίο δάπηϊί δηά οὔβογνθ δην ἀοσίγΓιη6 ; ἃ8 Βιργᾷ 
νοῦ. 10. Τ5 ᾿ηἰεγρσγοίδιιοη, τπογοίογα, σαπηοίὶ Ὀ6 
δάπη!6α.Ἐ 

Οὐδ ογβ ϑῦρροβθ {πΠ6 ψογάβ ἴο 6 ἰγοῃϊοδὶ, δηὰ ἰαἶκο 
οὗδογυο ἴον περίοοεί. Βιυιϊ {88 βοτί οὗἉ δεινότης 15 α]ξθ 
ΘΟΠΕΓΆΓΥ ἰο ουἱν 1, ογά᾽ 5 πδηπογ. Οἰπογ8, δραίη, νου]ά 
ἰᾶΚα {πΠ6 ψογάβ ἴῃ ἃ “φορά 86ῃ86, Δηἀ υἱίετοα ἴος 
(πΠ6 σοπιέοτι οὗΥ̓ [Π6 αἰδβείρ᾽68: “4.8 [Π6Ὺ αν δά- 
τη 6 ΠΙΥ ἀοοίτιηθ, 8ο {ΠΟΥ ΜΠ δάπ)} ὙΟΙΓΒ :ἢ 
η. ἅ. “ἼοΓΘ Μ1]}, ἰἸηάἀθοα, θ6 {Π 086 ψῆο Ψ}}} γε)θεῖΐ 
ΤΥ ἀοοίγίηα δἂηὰ γουτβ; γαῖ {ποτα ψ}}} αἷἰβὸ ὃὈ6 
ἴπο86 ψῆο ΜΠ γθοαῖνα 1," Βαϊ (8 ἐπιογργοίδίίοη 
5665 ΓΟρΡ ρηδηΐ ἴο {ῃ6 σοΠποχίοη, ββρϑοίδ!  ν νηὶ 
[Ο]]ον»8 ἴῃ νοῦ. 21 ὅς 22, ὍΤῇῆδ πιοάβ οὗ δχρίδπδίϊοῃ, 
ΨὨΙΟΐ 15 πιοϑὶ 801{40]6 ἴο {Π6 σοηίϊοχί, 83)η4 ψῇῃϊοῇ οἡ 
ἸΏΔΗΥ δοσοιηΐβ 866Π18 ἴο᾽ ἄθβοινθ [6 ργϑίδγθῃσθ, 18 
(6 [ΟΠ] ον ίηρ : “ 1 {Π6Υ πὰ δαηπιειοα δηά ορϑογνεα 
ΤΥ ἀοοίτη6, 7 (6 γ νου] δάμη ἀηα οὔϑογνα γουῦγβ,᾿" 

Ἐ τ ννᾺ8 ἤγβὶ ἀενί βοὴ Ὁ Βδγυ9, ἀπὰ δὐορίε Ὀγ ΟΠπδαογίου, ὅδρ 
ἰακαν, ϑαγσγατίυβ, Κ7ϑπαῖς μι .}1}}, δῖποη, [ϑγ, [5 Οδηθ, Ὑογβίίυϑ, 
ἘἈοϊηοβίυ8, δηα (οἸτπηθβιιβ. Βιῖ ὄνεη [}πι|ρ6, ννὯΟ νν88 πο πο ἴο 
4})}8 ορ πο, οοπέραρου. (ἢδὲ [ἴ 18 ἀθϑι πο οὗἉ αμλογέέν, ἀπ τῃ δι 1} 6 
Θχατηρΐα νυν ΐο οουλο8 (ἢ Ὠραγαϑὶ (ΔΙ Υ, αδη. 8, 15.), ἰ8 ποῖ φυξ- 
Βεοϊεηῖ, ον {Πεγα 8 γθΆβοι ἰο πίη, ἔτοηγ Οσίρεθῃ, Ηεχδρία, ἰμαῖ 
τεφήσει ννὰ8 [ΟΥΓΩΘΥΪΥ ἴππ6 γοδαϊηρ'. 
1 Οδρθε}} ταβήδγ “ 1 ἴΠπὸν πανα ΟὈβογνεα ΤΥ πνογά, ΠΟΥ Ὁ]ΠΕἔ 

8,30 ΟΌΘΕΓΨΕ γοιιγβ, [{18 νου ἢ οὗ ποῖος (ϑαν8 ἢ) ἴΠδῖ {π6 ρῆγαθρ 
δε6ῃ15 ἴ0 6 ἃ ανουΓὶθ ἐχριθϑϑίοη οὗ ἴδ Ἐνδηρε δὶ Φοθ, δηὰ ἰδ 
ἜΥΘΡῪ ὙΥΠΟΓΘ τη ηἾ [651}} εἰ ρ] γε ἴῃ ἃ ροοὰ 5686 ; 80 ἴδ 1 (ἢϊ5 Ὀ6 
8η εχοθρίίΐοῃ, ἰζ ἷἰβ 16 οὴἷν οὔθ. αὶ ἴδϑ Ὀθθὴ ον γετωδκοὰ, 
ΣΆ Κ68 ΓΤ ΠΟἢ ΤΉΟΓΘ 18. ἤανουν ΟΥὗἩὨ τἴπ6 σοτηπηοη (Γαηϑ᾽δι οι πη τυῆδῖ 
88 Ὀθεὴ οὐϑεγνυεά οὗ {ῃ86 ννογὰϑ ἱσωπμδ ίδίεϊν 201] οννίρ;, ἰῇ σεγϑα 4], 
ὙνὨΪΟὮ ἐπ} ]γ ἴἢαῖ 41}1 (Π6 ἰγεαϊιδηῖ τηρηἰϊοηρά ἢ Ὀθθη θδὰ, τϑ δα 

ἰδεῖ 1; ἔογ. Ιο 1 6 οὐβεγνθά, {παῖ ἴπΠ6 οσὐηπηροϊίοη ἰδ Θἴθῃ 
ἤουπῆεά, ποῖ οἡ ἴπ6 ἔογπι ὁ ἐπ ουρτοϑεῖοπ, Ὀὰϊ οἢ ωδαὲ ἐξ δυφρεείεα 
ὃν ἐξ. Ουε [ωὐγὰ, Ὀγ ναὶ ἢ6 ἤδγα θδΥ9, ΓΕΟ88 (0 (Πα Βηθ ποτ ο5 ἐνα 
πορίεεί δὰ σοηίοπιρί. νυἱτἢ νυ ῃίοἷγ Βἰ8 ἀροϊγίηα παρὰ ὕδθη ἰγεαϊοὰ, ἱὰ 
Δἰϊυϑίοη ἴο ἡγῃϑι πα δᾶγβ, 4} ἐλιὶδ ἐγεαῤπιενπέ, διο, ((διαρθε)}}.) 
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ξ. 6. 45. ἐδέν ἦανο ποέ επιδγασεά πιν ἀοοίγῖπο, 50 πεὶἐλὲῦ 
εοἱέΐ δον δηιδγαοο ψουγ δ. 
; Α ΒΔΓ 56 οὗἉ ἦλθον 18 ἐοπηά ζυ5ῖ αἰτοῦ ΑΓ 8 1η. 
νογ. 22. εἰ μὴ ἦλθον, τ 1 Παά ποὲ οοπιό. (Κυίπ. «πὰ 
“Γιίπιδη.) ἊΝ 

ἼΠ15 βθθηιϑ, Ἰροη π6 ΨΒοΪθ, ἰο Ὀ6 ὃν ἔτ {86 
βδίδδι τηοᾶδ οὗ πη ογργοίδ 0 : ΠΟΥ σ8ῃ ΔΠΥ͂ ΟὈ)θοιοα 
6 τηδάδ᾽ ἴο 1ἴ οη (ἢ 6 βοοῖα οὗ δὴν {0016 τη τορι 
ἢ {Π6 υ86 οὗ (ἢ6 ἔδη86; ἴο Βοἢ ργδιηξηδῦ! 08} ΟΧ- 
δοίηρ685 (ῃ6 Ενδηρο δὲ 15. Π|π|6 δἰἱθηζίνα. 

21. ἀλλὰ ταῦτα πάντα π“π. ὃ. ὃ. τ. ὅ. κα Ουγ Ι,ογὰ 
ὈγίοῆγΥ δαἀνογίβ ἴο οὐθσ οᾶιι8θο5.. Ηθ δἶσγιβ (Πδι 
ἢϊ58 180 10165 Ψ1}} Ὀ6 δ]ιοιοαά νὰ 80 ΤΏΔΩΥ͂ ἃπα 50 
σύοδὶ ονὶϊβ, διὰ τοῦ ὄνομα αὐτοῦ, ἴοτ ἢ 5 Ὠδπιθ᾿Β 84 ΚΕ," 
1. 6. {π6ὲγ Παϊγοα οἵ ἢ18 πάη. (Τι{{π|8ὰη.) Οὐ (45 
Κυΐπορὶ Ἔχρ]δίη8) ἐμγομρὴ ἐδεῖν ρμτοξοδδίοη Οἱ ἠὲδ ἄθ0. 
ἐγίηθ. “Οὐυν [ωογτὰ (ςοπίπμο5 “ΕἸ{{π|8}} τοίου ἴο 
πιτη86} ν ῆδίονον ον }8 τῆδῪ ὈΘ6ΙΔ}} ἢ15 ἀϊβοῖρ!οξ, δπᾷ 
μἰηΐ8 (δι Π6 83ῃΠΔ]}} γοραγὰ 1 ἃ85 ἄοῃα υπΐο 1.1 186} 
 Ηβδ ἴδπδϑη 80]. 8 ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με, 
Κηοιοίης Ἀδτγὸ ἱποίμε ες Δα Κηον]εάρίηρ δηα γϑοαϊνιηρ. 
Το 115 ρόγνεγβα δηά ὙΠ} ὉΠ Ππ658 (ἢ θὲ δίϊσγι- 
Ῥυΐδβ {Π6 ρογϑθοιίίοη ταϊβθα ἀραϊηβ ἢ. “(1,8 10ρ6.} 

22, εἰ μὴ ἦλθον, κι ἀ. α. ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον. Οἱ 
Τοτὰ ἤδὺθ ἰδοῖν ΘΩΘΟΙ ΕΓΒ ἃ ϑ0Γῖὶ οὗἠἨ ΓβϑδΘΟΏ]ηρ;, 
ψἢ1ς}} τηῖρ τ βθοίῃ ἴο Ἔχοι86 {{Π|6 ρουβθοιιῖοῦβ, ΠΊΕ ΪΥ, 
(Παῦ {πο γ βΒἰηποά ἔτοπι ᾿Ἰβῃοταποθ. “ΓΏ5 δγριπθηῖ 
οὖν Ι,ογὰ ἀδβίγουβ, ΌῪ βϑῃθνίηρ ἰῃδὲ ἔΠ6 15 ᾿ν88 ᾿ΠθΧτ 
συϑδῦϊθ, Ὀοοαυ86 βυηοϊοηϊ τηθδπ8 οἱ ἰηΐοσιηδίίου μπδά 
Ὀδοη σιδηϊθα {μ6ι, Γπουνὶϊ ἔγιιβίγαίθα ὈΥ (ΠΘΙΓ ρογ-. 
γΟΓΒΙΥ, 4116, δηἀ πὶοκεάμθθθ Τὴ86 τήθϑη8 ἴῃ 
συσδδίίοη Ψψογα ἐλα ργυθαοἠίης οΥ ἀοοέγίπας, δὰ ἐδε 
«ΟΥ̓ Χὶπρ ο΄ »εὶγαοίεδ. ΤὮΘ ΤΟΓΠΊΘΙ 15 υγρϑά ἴῃ 99 δηὰ 

Ἐ ΙΔρο Το ΔΊ κ5 (Πδῖ ἴῃ ἴΠππ6 ΘΕ Δ80ὴ98 οὗ ρεγβθουτου Ἡ ἰοῦ Ὀεξεὶ 
{6 ἀοβρεϊ, Ἄνεὴ (Π8 ν σὺ παπιὸ οὐ ΟὮ γ᾽ ϑῖ δηὰ (με ἐδ 8 νν88 βιηῆηοϊεης 
ἴο Ργόνοκε (ἢ6 Ὀϊϊἰεταϑὶ ταδϊονοΐεσποθ, 1η ἢ]υϑιγαιίοη οὗ (Π͵8, 6 οἴ6 5 
ΑΙἸΠΕΠΔΡΌΓΩΒ. Τὸ τοίνυν πρὸς ἅπαντας ἴσον καὶ. ἡμεῖς ἀξιοῦμεν, μὴ 
ὅτι Χριστιανοὶ λεγόμεθα μισεῖσθάι καὶ κολάδεσθαι, ἀλλὰ κρίνεσθαι 
μὴ ἐπὶ τῷ ὀνόματι ἐπὶ δὲ τῷ ἀδικήματι. Τεγίυ αη ΑΡοὶ. Ο. 4. 
Οὐἀϊτυγ ᾿ἰἴδαυς ἴῃ Ποιρϊηὶ θα ἱπηοσυϊδ εἰΐαπι ποπιη. ῬΊ]Ὼ. Ποιθθ δ 
ἦρουτα, οἰαιμδὶ βαρ οδγεαῖ, δὴ βαριὰ Ομ γοη ὰ ποδὶ πὲ 
Ῥυηίδητϊτωγ. 
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23, Ὦοτα οὖν Γογὰ ἈΓρΊ65 ὃψ σοποοϑδίΌΉ, 1.6. 80 88 ἴο 
Γαπί, υηήδὲὺ ἃ σογίαϊη σοηάιτοη, τπᾶΐ {Π6 81η οἵ [ἢ 6 

ΠΥΝΣ τηῖὶσῃς 6 οχοιιβθά, δπά {πη ἴο βῆδν {πδὲ [818 
σοηαιίίοη σδηποῦ ΔΡΡΙΥ ἴο ἴΠ6η]. ([,Δπ|ρ6.) 

ὡῷ, Εἰ μὴ ἦλθον, 1. 6. εἰς τὸν κόσμον, τ 1 δά ποΐ 
Ὀαθη βεηΐ (Ὀγ αοά ἰο (πε). ΒΥ «ἁμαρτία 185 ἰἸετα 
ταθϑδηΐ, 848 ἴὴ 16, 9. 8ἃπα εἰβϑενῇογο, (Π 8ὲη οὐὗὙἹ πδοίοῦ 
δηὰ σοπίεπηρί οὗ ἀϊν πο ἀοοίγιη68. Προφάσις 5ἰρη:ῆε85 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ σαῖι86, ΜὨΘΠοΥ {τ οΥ ἴα]ῖ5β6θ. Ηδῆςθ Ι{ 15 
βυϑοορίία ὈοΐΠ οὗ ἃ ροοά δηά ἃ δά βθῆ86. ΕὉΓ 
βιοαίοσ ρῬγθοϊϑίοῃ, ΠΟ ΟΣ, ΓΙ ΘΓβ 8οπγοι π|68 δα ἃ 
80 8α)]θοίϊνο, ὈΥ ΨΑΥ οὗἉὨ αι] γηρ τ, ᾿ηπομέ 1818 
1Π6 ἰδγπὶ 15 (845 ἰπ (Π6 ῥγϑϑϑηΐ ραββᾶρθ) ἴδκϑη ἴῃ 8 
θαά 56ῃ86, ἰ. 6. βρη! 68 ἃ 6ΓΘ Θτοιδεθ ΟΥ Ὀγοέοχέ. ἴῃ 
1Πυβίγδ!!οη οὗὨ {Π|8 ΥΥ̓ δἰβίθίῃ οἰΐθ8 Ατί βίοι. Εποί. 1. 
πρὸς οὖς ἔχουσι ων δ" ΡΙυΙ. 1, 1068. Α. τὰ μὲν 
πρῶτα προφάσεις ἔχει τὰ Νέρωνος ἐγκλήματα. Χροη. 
Ρβ. 8. ἔχει μὲν προφάσεις τὰ ὑμέτερα ἀδικήματα, ὥστε 
ἀπιστεῖν ὑμῖν. Αὐτοί οἰε5 8. 141, 4. τοῦ προφα- 
σίξεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ἴο Μ᾽ ὨΐΟἢ {ἢ 6ΓΘ 566 ΠῚ8 
δῆ 8|1υ8οη. {Π|8 Ἰρῃοζάησα (οὔβογνεβ Τιζ 8} 
σουϊα μοί Ἔχουβα ἴῃθπὶ; ἔογ ἐπουρῇ (πο Κηον ποῖ 
(η6 ΒΆΓΠΟΓ δηὰ ἢΐ8 σουῃβοῖβ ἰοῦ {Π6 βαϊναίίοῃ οὗ 
1πΠ6 ψοῦ]α ὈΥ [8 δοη, γοῖ {πϑὺ πιρῃΐ ἤᾶνθ τθοορ- 
πἰΖοά 2650.5 88 {Π6 Μοββιδῆ, οί ἔτοιμι ἢ15 ἀοσίγίηθς, 
δη4 ἴγουι [Π6 ργορἤθο1685 θοῖηρ ἔ] 6 ||6ἀ 1 Πῖπι. Τῆἢι8 
{Παῖς Ἰσρῃογᾶῆσα ψ88 ψ], δηςΐ, ΓΠοτγοίογα, ᾿ΠΘχοιιβᾶ- 
16. (πε μ8η.) 

ῷ9. ὁ ἐμὲ μισών, καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. ΒΥ μισεῖν Ἧ6 
8ῖ6 Π6γα ἴο υπαογϑίδηα τἢδὲ σοηίυτη6]1οι18 γααίπηϑηΐ 
διιϑίηρ ἔγοιι αἰγοά. Ηδγο δραΐη ουγ 1,ογὰ γοΐογϑ τοῖα 
ἙδῖΠοῦ ψνμδΐ [Π810}}18 ΟΥ 1Π} ὉΓΙ68 πη Ὀ6 Ὀτουρῇΐ προη 
δϊαι Ὀγ οἴἶθτβ. “Ἶ1η {Π6 δογίρίιγεβ (οῦβαγνοβ ατο- 
(108) 11 18 ηοΐῦ ππυι5118] ῸΓ 80 Οἠδ ἴο θ6 8414 ἴο ἀο ἃ 
τὨΐηρ ψ ῃ]οἢ μ6 ἄοοβ ποῖ ἄο, ργορθυν βϑρθακίηρ, ἰἴ 
6 ἀοε8 ψῇῆδί 15 δαιἱναίθηϊ ἴῃ {6 β'σῃξ οὗ αοα. 80 
1 84πι. 10, 19. Μαὰῖίι. 25,40. ΓΒ ἀσρτανδίοη οὗ 
ἐπεὶ οττὴθ νγὰ8 σ᾽ οὐ ]αϊθα το οοηϑβϑοῖθ της 4;)ροδείος. 
(ατοίυ9.) (οηἤάφημν ἀϊά οὐν [μογὰ ργοηουηςα ἢ 5 
ψοῦΚ ἴο θ6 ἐἰαΐ οὗ {Ππ6 Εδΐοι, δη, τποτγοίογο, αἰϊο- 
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Βείπον ἀϊνίηθ ; δηα σγθνουϑ Υ ἀο {Π6Υ 81}, ἢοΐ ΟἾΪΥ 
δραϊηϑ (τῖϑι, θυΐ ἀραιηβϑὶ ἴῃς Ταίθογ, ψ]ο Γο]θοί ογ 
σοηίθηῃ 9655. (ΤΙ 4.) Ηον πηυςσῇ [5 ἰΐ ἴο "6 
8864 {πδ΄ (Πο086 ψῆο. τηᾶκο ρῶς οὗ Οἠγῖδί, ψ ἢ1}6 
(πον ῥγθίθῃα ἃ ργϑαΐ νϑηθγδίίοη ἴοὸγ τὴ6 Ζαέλονγ" 
ψου ἃ Βα ουϑ Υ δἰΐθηα ἴο {ἢ} 18 ννεῖρ! τ δα πηοπιίοη, 
“Ἰρβί ΠΑΡΙῪ {πῆ ν ὃὉὈ6 (ουπὰ ἄνθη ἰο ἢἤρῃϊι ἃραϊηϑῖ 
Οοὰά "" (Δοῖϑ5 ὅ, 89.) Ἰ)οάάσειαρθ. 

24.. εἰ τὰ ἔργα μι ἐποίησα ἐ. α. α. (ΟοπμπηρηΐδίοΓβ 
8ΓΘ ποΐ ἃργββα οἡ {Π6 8656 ἴῃ ψν ἢ16]} {688} 6 ΓΘ βᾶγ8,.. 
τὰ ἔργα ἐποίησα ἐν αὑτοῖς, οἱ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν. 
ΘΟΙ6 (48 πιρογῖ) {ΠΠ|Ὶηὴ|ς Π6Γ6 15 ἃ σϑίθγθηςθ ἴο ἰἢ6 
Ῥγοϊθηἀθα τϊγαοὶθα οὗ Ῥβοιιάο- Μϑββϑίδῃ8. Απα 50 
Νοπηυβ. Βυΐ ἰξ ολη βοδγοεΐν Ὀ6 ργονβά ἰῃαΐ ἃὴ γῪ 
Β  ἢ Οχίβιθα δεΐογο [ἢ 6 ἀρ οἵ οἱιγ [μοτὰ ; Ποῖ ἀο68 τιἴ 
86 οι Κοὶν (ἢδἰ ἢ6 8ῃουϊά, ἴῃ {{||85 σοηποοίίοη, δἅ- 
νοὶ ἴο δ. ΟἸἾμοῖβ σοηίοηα {πὶ {ἢ6 ἔργα ἃϊ6 
ῃοῖ (ο Ὀ6 Ιηἰογρτγοίθα οὗ {ἰἸ6 πιλγασίος, Ὁ οὗἁἨ 1ῃδ ὃχ- 
σοΙΙθῆσα δηὰ δαιϊηῖγαῦὶ]α δου τ οὐἁ ἠοασλϊησ ; ἃ5 
ἔργα ποιεῖν ανοῦ αἰά οὐ ςοιυ]ά ὗε ΒΥΠΟΏγ οι 5 νυ 1} 
διδάσκει. Τῆς σοπηηοη ἱπίθγργθίδοη 15. ΚΓΘΔΕΥ 
ἘΠ ΠΤΗΣ ΕΣ Δη4 15 (ἢ ἀεἔδηἀοά δηὰ 1]Πϑἰγαῖθα ᾿γ 

{{πη8η. ᾿ 
ἦΟὐυγ Τιοτά ΟΥ̓ ἔργα ιτἱπάοιϊοίοι γ τηθδη8 ἢ Ϊ8 

ιν αοΐοϑ (45 Ογτὶ!, ΟΠ γγβοβίοιῃ, Δ Τυ8ῊΥ ΟΥΠΘΓΒ ηἴοΓ- 
ΡΓΘῦ), 88 σοιηραγοὴ νι {Πο86 οὗ Μοβθβ, ΟΓ δῇγ οὗ 
1Π6 ρτγορπμεῖϑ, τὸ ψῃιοἢ ἐΠ6Ὺ ννθγθ, 1 8016 γαβρθοίβ, 
δι ριον." δ6ο Κυΐη. δηὰ δοἢοίϊ. οἡ (Π6 ᾿πίεηϊ οἵ 
ΟἼ γι 88 τηϊγαοΐθθ, Ρ. 1. Ρ. 41. 1 δῖ, ἤοΨΘΝΟῚΊ, 1ῃ- 
οἰ π6α το {πηῖ (ἢ Οτοίϊι8, 1Διὴρε δη Καυϊηοο!) 
(ῃδὶ ὈΥ [Π6 ἔργα ἸΏΔΥ ἤοῖα Β6 υηάδογβίοοα ὈοΓ {{16 
ηιϊγαοίος δῃηὰ 411 (η6 οὖλον τυογῖα οἵ οὧὖὖἦ 1, ογὰ, ἐμ- 
οἰμαϊησ ἠΐδ ἐδαολίηρ, διὰ σΟηΒΘα 6 ΠΕῪ ψ ἢ τϑέογ- 
θῇς ἴο {π6 Θχοθι]θησα οὐ μ6 ἀοοίγίπθ. [προ δηὰ 
Καυΐϊηοοὶ τισιν σοπηραγα {ἢ]8 βλϑϑαβο ψΊ ἢ τ(Π6 ΟΠ6 
ΒΙ0ΓΆ, 14,10 δὴ 11, ΨὨδΙ6 οὐγ [οσὰ, ἢ Κα πηδηηδγ, 

ἘΠ᾿Ίε [8 νγὲ}} οὔδαγνει! Ὁ Ὠοάαάτίρο, (πὶ ΟἸἾγῖδι᾽8 πηΐγδοθβ τ σῆς 
Ὅς βαἰά ἴο ὃδ6 ρτγεδῖεγ ἴἤδη (ἤθε οἵ (6 Ῥγομῇεῖθ, ἸπΆβι τ ἢ 848 ΤΠ ΟΥ̓ 
Ῥτοςεεάοα ἔγοηι ἃ 86] [-ἀεγὶνεὰ ρονγεγ, δια νεγα ογκοὰ αἵ 8]} (ἰῃ1685 ; 
ΨὨΙΟΝ ἀο68 οὶ ΔρΡρΘΆΓ ἰο ἴᾶνε ὑὕεξθὴ {πὰ σᾶβδα ὑνἱ ἢ (ποϑα οἵ {Π6 
Ῥτορβεῖδ. 



δ08δ ΜῈ. .ΟΗΝ, ΟΗΑΡ. Χν. 

ῬΓΟΥ68 ἢΪ8 Δ ΠΥ ἴο δη σοῃποοίίοη ὮΝ [πῸ ΕδίΠΕΓ, 
ΌΥ δρρθδ!ηρ ρΡΑΓΠΥ ἴο ἢ18 ἀοοέγίπεϑ, ἅμα ΡΑΓΪΥ ἴο 
ἢ 15 ἔργα. δ ραββᾶρο πιᾶν, τῃογείογο, 6 [ἢ0.8 ἰγδῃ8- 
Ἰδιθα δηιὶ ραυδρῆγαβθά : “1 1 δά ποῖ βροκθὴῃ βυςσῖ 
ψογάβ, 8ηα ἄοπο βυοῇ δοίοηϑ, ον θῇ τάς οι 18, 85 
ΠΟ οὔθ δνοῦ αἰὰ," ἄς. ψ εἰβίθιῃ δά υςθβ ἃ ργοδῖ 
ὨΌΏΒΟΓ οὗὨ δι τ ῖϊαῦ ΘΧΡΓΟβ810Π8 ἔγοπι (14 5816 84] νυγιῖο Γδ, 
ὈγΥ ψ ἢ ϊοἢ ἢ 8668 (πιοϑὲ ππν γγα Δ ΌΪγ, ᾿η 4664) ἰο 
αν γοραγάδα {}}18 88 Ὠγρογθο οὶ. “Κ Ηογο (οῦβογνοβ 
Δ} δῖηρ6) Ψ6 ᾶἃτθ ποῖ ἴο ϑρροβα (παΐ {Π6 ἀοοέγπεξ 
οἴ ουγ Ἰογὰ ψου]ὰ ποί πᾶνο σε οεί; θὰ τἢ6 τηϊγαοῖοβ 
ΨΟΓΘ ἃ βογί οὐ δυρεγροπάϊιεηι, ΘΘρ ΘΟ ΠΥ 45 1Π6 96 }8 
ἰἰαὰ αἰννᾶγϑ Ὀθθη δοςσιίοιηοά ἴο Γαραγα τοῖγ.}68 88 
{π6 ἰεϑὲ οὗ δὴν εἶδ πὶ8 ἰο αἱνη6 τηϊβϑίοη.. Οὗ (ἢ 18 
σοηζιπηδοϊου8 ὉΠ 6] 16 οἷἵγν 1,ογὰ τᾶ κΚο5 τη δηϊίοῃ, ἰπ 
ογάοσ ἴο βῆιδν {{Ππῶΐϊ {Π|π6 ὈΪαη6 γοϑίβα 80] 6} ψ τ 1Π6 
26.ν8, δΔηά τ1Ππογοΐογα {16 Αροβί]68 πθϑὰ ποῖ βίυμη]α 
αἱ 1τ,᾿ 

ῶ4., νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι, καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ 
τὸν πατέρα μουι Ἦρτα δραΐη 6 ἢᾶνα ἃ οοπαξίοπαΐ 
ψγοργοδιἐϊο,, 80 Ἀϑϑιιτηθα, (ἢδὲ, ἴτγοτ ἃ γοίιταίίοη οἵ [Π6 
δηϊθοδίσθηι {Π6Γ6 γοβα 5 ἃ τοξιίδίίοη οὗ ἴΠ 6 σοῃβθ. 
αυοηπί. Τῆι δηϊεσεάρηϊ 18 ἀδβίγτονοα δχῳρἐϊοϊἐὰ, ΝΑΥ, 
{6 γο 15 πο ἴῃ [ἢ 6 δδϑιπιρίϊου ἤδη ἴπογὰ δα Ὀόθη 
1η {Π8 Ῥτοροβι]οη : ἴογ Ὀν ἑωράκασι ἰΐ 15 ἢϊπίαα {παὲὶ 
ἽΠΠΟΥ Ὀοΐῇ 88 δηΐ. δοκπον)οασοα (ἢ τηϊγδοί68. 
(οπηραγο Μαῖί. 9, 88. 1μ1|κ6 δ, 26. Ψοίη 7, 81. δῃηὰ 
9, 82.) Ουὐυγ ],οτὰ πηθ8ῃ8 ἴο βᾶὺ ἰῃδί [656 6 γα ποῖ 
ΟἾΪΥ ἄοησ, θυϊ δον δῃὰ αοἰποιυέράρεα, διὰ ψέξ ῥτο- 
ἀιυςοα Δη εἴεοί σοπίγαγυ ἴο ψῆδί, ὈῚ 1Π6 παίωγα οὗ 
τῆ ϊηρσβ, ἢ. ουρίῦ. Απά {ππ8 ἀραΐη [ἢ 6 σοηϑεηυδῃηΐὶ 
{Ἀ118 ἴο 1ὴ6 στουηά ; ψῃϊοῆ σοῃοϊυϑίοη, Ὠοψανογ, 18 
ποί εαργοϑοθα," Ὀὰϊ ἰεΐς ἰο 6 δωρρίϊεα, (1,Δτηρ6.) 
{τ 18 ψε]} ἐχργθββαα Ὁγ Βρ. Ρβᾶγοθ πα, “" Ὑμογοίοσο 
1Π6Ὺ ἢανθ {Π|8 51η. [ἈΠῚΡ6 Β0ΡΡ]168, ““ἹΒογθίογο 
βασι Ὦάνο ὯὨῸ ΘΧΟΌΒ6 [ὉΓ (ΠΟΙ Ἰρῃογϑηοο ;ἢ Ψ ὨΙΟὮ το» 
Ῥτοϑθηΐϑ [Π6 58Π16 5Β6Π86 ΤΠΟΓΒ [η{6]]}0] 0 }γ. 

25. ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος, α. [,Δρ6 ορϑεγνθ 
{παι (Π656 ΟΓα5 ἃγ πιοδηΐ ἰο σεπιονα ἃ απο ιν 
ΜὨΙΟἢ ταϊρσἢϊ αΥῖθα ἴῃ 1Πη6 τη ἀ48. οὗ ἐΠ6 αἰ 501Ρ|68: 



51. 900ΗΝ, ΟΗΑΡ. χν. δ60 

"ς (ὐουϊὰ ποὲ Οοἄ τόπον {ἢΠ15 ἢαίγοα, ψὨϊοἢ ἔρο ὕτ ει 
ἱππογδηοθ 80 ἱποουγρῖθ!α ἀπά ἱποχοιβαῦα 9 (Π6 
ΔΏΒΨΟΓ ἰο ΨψὭϊςσἢ 15, “ΓΠ18 τννᾶ8 ἀσῃ6 1 οΥ̓ΔΟΓ [ἢ {Π 6 
ϑογιρίυγα τῖρῃῦ ΒῈ (Ὁ]Π|164." Τα ᾿πτογργοίδιίοη οἱ 
{Π6 Ραββᾶρο, Ιη4664, ἀθρεπάβ προη {π6 αἐδρμέοθα φιιθ6- 
ἐΐοηι, ἡ Θῖ ΠΟΥ 1Π6 νογάβ ([ἀΚοη ἴτοπηι ΡΒ. 60,9. ἀπά, 
8ἃ8 ϑυγοηθυβ08 δπὰ οἰμογβ δάά, ΡΒ. 85, 10) δγὲ ἴο 
θὰ Ἑςοηϑίἀοτγοά 848 ργορἠφέϊε οὗ (6 Μοββίδῃ δηὰ ἢ 8 
Δάνοιβαγὶ 68, ΟΥΓ ΟὨΪΥ βϑρόκβϑη οἵ θαν:ἃ δῃα ἢ 5 θη ηλ 69, 
τΠοῦρσῇ Πογα δοσοιηηοάείοα (ο {ἰο86 οὗ (ὨΠ γιβέ, οὗ 
Μηοη αν ἃ νγὰ8 ἃ ἴγρ6. 715 Ἰαιογ ορίηΐοη 15 
αβϑροιιβοά Υ πιοβϑῖ πλοάθγπ σοϊηιηθηΐαίογβ. “Οὐ 
Ιογὰ (βὰγ8 Τιϊ8η} Πᾶ5 αρρὲἐϊοά τῃ6 ψογάβ οὗ {Π6 
94] ἰδὲ, ψ ϊο ἔογηὶ ἃ σοπογαί σποπιθ, ἴο Ὠἰπη86] ν 
δΔηα πιοαηΐ ἴο δῆσαν δι ἴῃ ΠΙΠῚ 4180 18 τηδα46 ροοά, 
δη (1616 ἃ ἐπ6 βαγίηρ Ἰουη ἢ δοτιρίιγο, δηὰ οοη- 
ἤγιηθὰ ΟΥ̓ δχρϑίθῃοθ, παιηαῖὶν, ἐῃδΐ ἴῃ γί [ῸΓ 
Ιονο, ᾿ιαϊτοὰ ἰηϑίθδά οὗ Ὀβθηθῆϊΐβ, 1}} ἐγη8 ὅγα οἴϊοπ 
τοραϊὰ ; {πὶ Πα ψῆο ἄδβοῦνεβ {Π6 ἰονα οἱ πΊθῃ, 
15 οἴη ἀδβρίβεά δηᾶὰ σθηϑυγεὰ ψιπουΐ ἃ οδιι8θ 
(δωρεάν, ὩὩ2 27) ; πᾶν, ΏΘη (ἢ 6 ῬΘιβθοιοῦϑ ἅΓ6 πο 
ΡῬγονοκαὰ ὈΥ 1π]υγῖθ8, θυ. ταῖν οχοϊθὰ ἴο ἰονα ὈΥ 
Ὀοηρῆϊβ (Τιϊ{π|4η}: 4. ἃ. “Τἢ18. Πα8 νοῦ θθθὴ {Π6 
οὐυδίοια οὗἁὨ {ἰἸὸ ψΙοΚοα, ἴο δαίβ δηᾶὰ ρογβεοιία [8 
βοοά.. Νο οἵμογ ἰδίθ, ἐπογθίογθ, δὴ αἰΐθηά τὴ οσ 
γοιι.". 

᾿ς 926, ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ---- μαρτηρήσει περὶ 
ἐμοῦ. ΤΠ σοπηθχίοῃ θεῖο (ἢ18 δηὰ [6 ῥσϑ- 
σϑαϊηρ, 18 ἀῃ8 ἰαϊὰ ἄονη ὈΥ Βοβοημ.: “1809 
τ ΠΟἢ ᾿ἴ ΠΠΔῪ 51ἘΕἢἃἅ8ιο (ο ἢᾶνα 5814 ; θαϊ ΓᾺΓ ΠΊΟΓΘ, ΤῸΓ 

νι δ6. σοπῆγιηδεοη ἀπά γϑοοιῃτηθηάδίοη οὗ τὴν ἄοο- 
ἰγίηθ, (ἢ. Ηοὶγ δρίγις Ψ}} βιισρεβι." Εὐυζηγιπία8β, οα 
{πὸ οἵμοῦ παπά, 81πκ8 (Πδὲ (6 Ψνογ8 6 γα 83:8] οἱ πϑὰ 
Ὀν ψΔΑΥ οἵ ςοηϑοϊδίϊοη, δηα ἰο γαπονα δη Ὀδ]εοϊίοη 
ὙΠΟ Ὦ τιϊσῃς ἤᾶνα ἀγίβθῃ ἴῃ {πο ῖγ τηϊπ8 : 4. ἀ. “1 
Ὁγ βυοῇ ἰοδοῃίηρ, δῃά δυο ὀουΐαγ ρῥγοοῦ οὗ τηΐγδο 68, 
{Π6Υ δανθ Ὀδποδιθα ποιπίηρ᾽ ; 1Ε ἸΠΘῪ πᾶνο Παϊοα δηὰ 
τοβίβιοα (ἢγ ΕΔΙΠΟΓ ἀπά [πθ6, ἀπά ᾿νουἹά ονίησθ (Π6 
δ8Π|6 ἀἰἰβροβί(ου ον αΓ 8 ὰ8, ΨΏΥ 56ηά ιτ.8 ἴο βυςὴ 
ΡΘΙΒΟΏ 8." Καιμηοεὶ Δηῃὰ Τηέηγδη ἰοο, ἀρτθθ (ἢ: 6 



δ70 81. 50ΗΝ, ΟΗΑΡ. Χν, 

ψνογβ 2Γ6 βροόίϑθη ψττἶἧ {πΠ6 ν] Ὁ οὗ βοβϑηϊηρσ δὴη 
Ὁπρτγαίο!] σοιητηππη]οδοη, ΌΥ ἃ ΠΠπι Ὁ οἵ Τ)ινὶηθ 
ἀβϑἰβίδῃσα, δηά {116 αἱά οὗ ἰῃῆ6 Ηοὶγ ϑρίτι : 4. ἃ. 
“ ΤΠουρῇ τοὐθοϊεα ὃγ {π6 τη, 1 δπὶ δοκηον- 
Ἰεάρεά 45 Μεϑββίδῃ Ὁγ 1Π6 Βδίῆογ, δηὰ ἴῃ ρτοοί οὗ 
1Π15, Ψ1}} 5ῃογι Υ βοηᾶ γοῖι {Π6 845 οἵ {π6 Ηοὶγ 
ϑρι γι, 

ΤΠοτε οχὶβίβ (οοη(ίημ68 ΤΙ ((24}} Ὀείννεθη (ἢ6 ἘδΔίποΥ ἀπά (ἢ6 δὴ 
16 οἰοσεβῖ ππίοη, βοὴ ὑπαὶ Ὀοἢ οὗἉὩ νυνὶ! δηὰ σου βοῖβ, δηὰ οὗ ρονοσ 
δηὰ νογ8. Τῆνε ϑρίγιῖ οὐνγ [γα (8118 {Π6 παράκλητος, ἴπε Πείρετ 
οἵ {Πππ Ὠἰθοϊρὶεδβ, ῃοΐϊ ΟὨΪΥ ἰπ σοι ργ ποηαΐηρ δηα ἰοδοπίηρ ἴῃ6 ἰγ01}5 
οἵ {πε Θοβρεὶ, Ὀυὶ ἰῃ τ(ἢς ραηεγαὶ ἀἰθοῦδγρε οὗ [πεῖς Αροβίοϊὶς οβῆοε, 
ΤῊ δϑιπὸ οὐγῦ 1 γὰ Ποῖα 64}15 1Π6 δρίγίἐ οΓ ἐγ ἢ (48 βυρτγα 16, 17.) 
ἐβαϑιηυ οἷ 88 ἰϊ νγαδ ἢ ὈγῚ νῆοαι ἴἢ γυς}5 οὗὨἨ ἴῃς (ἀοβρεὶ γγει 6 ανδὰ6 
Κηονῇ ἴο τἰ6 Ὠἰδοΐμ]εα, δηά, Ὀγ {παῖσ τι ἰϑίσυ, ἴο οἴπεσθ. Οὗ (Ὠϊ8 
ϑρί τις 11 16 δἀάἀοὰ ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἴο0 ϑῃον (ἰΐ δ66 5) 
ἰηαἴ ἠοΐϊ απῳ ϑρίτιι ἰδ ἴο Ὀ6 υηἀέτείοοά, Ὀυϊ οὔδ πιοβῖ οἰ οϑεῖὶν σοη- 
πεςοιοὰ δηὰ υηϊϊοὰ νῖϊ ἰῃς Ἐδίθεῦ, δηὰ βδεηΐϊ ὈΓΥ ἴδε Εδιογ; τὸ 
Ὑνἤοθ6 (ΕΔ ΠΠΟΩΥ͂ 81} οὐρῇϊ το γ᾽ εἰὰ ογοάεηςε, δηὰ ΟἹ νν ὨΪΟὮ ΠΊΔῪ 58 [ΕἸ 
Ῥίδοθ ἱπηρὶὶοὶς γε  'δηοα. 

ΤἼΘ ἴθγπὶ ἐκπορεύεσθαι ᾿δ5 ὈδεῺ ὈγουρὮ ἱπίο ηοί(ογὶεῖγ Ὦγ ἴΠὸ ἀ5- 
ουδδίοηϑ δηὰ ἀϊδβρυϊαϊΐοπα ΟΥ̓ ᾿ΪΠ6 ϑοοίογθ οὗ ἴδ ΟΠυτγοῆ, γον {16 
ἰπις οὔ {π6 (ὐουηςῖ! οὗ Οοποίαπιίπομρε. Το Νυϊραῖς πὰ τοπάεγοὰ 
ἐϊ μγοοείετο δὰ ἤδῆος Τποοϊορίαδηϑ ιδοὰ ἴΐπε ννογὰ ἴῃ ἃ Ῥεου] αν 
86 56, ΒῃρΓορτγίαιοα ἴο {πἷ8 δυ ]εοῖ, ΤΌΘ 'τνογὰβ ἐκπορεύεσθαι δηὰ 
ἐξερχέσθαι, ρμτοοεάετε δΔῃὰ επίγε, ἴὮΕΥ οοπεβίάἀεγοα 48 εἰ βεγίηρ ἴῃ 
δ6η86 ; δηά ὮὈγ {|)|6 ΤΌΣΟΣ (ΠΕΥ ΠΟ ρΡἢϊ νν88 Ἔχργοβϑεα ἃ σοπιημιπῖοπ. 
97 οπε απὰ ἐδε εαπιε 7)ιυὶπε οεξέποθ. Νον δὶ ἴἢε ννογὰ ἢ85 ΓΕΔΙΪΥ. 
δμεὴ αἴογοα, εἰϊποῦ οὗ ἐἐεεί οὐ ὈΥ τ.ι56, Ἦ88 ἤδνοΓ Ὀδδη ργονοάὰ, Τῇ 
ἴννο ννογάβϑ δεε πὶ γΓδίΠο ἴο ὃς δαιναίθηῖ δηα βυποηγιουϑ. Τῆι 
86 Ηοἱγ ϑρὶγὶὶ 8 δοτῃϑῖϊ πΠη68 881 ἐκπορεύεσθαι, αἱ οἴδεν ἴἰπηε5 ἐξέρ- 
χέσθαι; ἴογ οπ6 δηὰ 6 βδϑῖῃθ ὄϑυβθ; Ὠδιμεὶυ, ἰπϑιηιοἷ ἃ8 6 νγ88 
δοηϊ ἴο {156 Θαγίῖ, δ οδπλδ ὨἰΤ ΠΟΥ ὧν ἴπ6 ΒΔΊΠΟΓ. [ἴπ 16 ἸΠΔΠΏΕΡ 
οὖν [υογὰ αἱ 16, 98. βαγβ ἴῃδὶ ἢ6 ἐσεηέ ομὲ ἤγοπι δε Ῥαίδεγ. Βυὶ γεῖ, 
δίῃοα {Π|8 ϑρί γί 18 δαϊά ἴο 6 δενέ, βοιηδίϊ γθ8 ὑν ἐλ Ῥαέδεν, δηὰ 
δοτηοίϊ 68 ὃν ἐδε ϑοη, αἶδο ἴο Ὀγοςεδὶ ἤγοπι ἴῆα ΕΔ ΠΕΡ, ἴῸγΓ ἴδ ρυΓ- 
Ῥοβ6 οὔ 1ΠΠ δ Γαι ηρ; δηὰ ρ] οὐ γίηρ ἴ[ἢ6 παπλα οὗ ἴη6 Εδίποῦ αἀπα ἴῃ6 
ϑοη, ἰξ οἰοασὶΥ ρρθβγ8, δηὰ δ νυ ἢ οογαἰ τ ὃὈς6 ἱηίεγγεά, ἐδλαέ α 
εἷοδα οοπηπεοίϊοπ οσὶδίς δείιυδοε ἐδ αίπεν, ἰδ ϑοη, απὰ ἰδδ Ηοὶν 
ϑρίγὶ , ποέ οπῖν οΓ τοογῖε απὰ οομηπεεῖς, δμὲ αἰεΖο οὗ παίιτε απὰ δεβεηςε. 
(Τιικτπδη.) 

[Δῶρα ἢ88 ἃ ρτοδί ἀεαὶ οὗ ἱπηροτίδηϊ τηλοῦ οἡ [18 να σῪ δΌβί 58 
δηὰ αἰδῆου!ς χυσδιίοη, οὗἁὨ ννἢῆϊο ἢ τὴν ἰἸγῖ6 νυ }}} ΟἿΪΥ μεγταΐξ τὴς ἴο 
Εἶνε ἴῃ [ΟἹ] οννὶηρ; ἐχίγδοίϑ. 
οχ ἐκπορεύεσθαι ρετ δε οεγίιτηῃ τηοί} εχ ἰοοο ἀδοίρῃαΐ, δάεοηυς 

ΒΟΏΒι] ᾿ΥΟΡΤΙΟ ὨΟΠηἰδὶ 6 σογρογίθυϑ υϑιμασὶ ροῖϊοϑί. πηι ἱρίίυν 
ἢεὶς γεϊαῖο αιιδάδπι ρου ΘΟ δ αἰνίη85, Βρ: Γι τι8}18 ἃ ογηΐ ρσεθβθηίὶ5, 
δα δ]ἴδηι ατ5 ε) υϑάεηι εδί ἤδίιγε, Ἔχ υσ  ὨλἸτΓ, Ρῃγδδίῃ τηϑιδρἢογὶοὸ 
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ΣΕ] χορ άδπι οοσίο σογίΐιι8 οϑῖ, [Ιη(ογργοίεβ ἀἰδογερδηῖ, 840 Ἰοοιιϑ 
ΠΟϑίοσ σοϊδίοθθ Ὠαϊυ γα οι δἴι!ς 668επέϊαίεηι ϑρΙΓ 8 δὰ ρμαῖγεπι 
8Π τΤΕΓῸ ατοποιπίσηι ἴαηΐιη, οἱ ἀἰοίϊίζαΓ, ἀοϑρηαῖ. Νοβ βυμροηΐ 
ΡΥΪοτγεηι ἴδοι! ]ὰδ σοποθΐπηθ. Ἐλοϊδίϊο 68 ΘἢΪΠῈ ρΕΥΒΟΠΆΓΌ͵Ω ν᾽ ΠΑΤΌΠῚ 
(Εεοποηλίεδα δρεσυ πὶ δυηῖ δι ἀεπιοηδβίγατῖϊο Γαἰδι οι παῖυΓΑ] Ὁ ΠΙ, 
Τη γί πιι 8 ογρὺ οχ ᾿ς 'ρβα μῃγαϑὶ, ϑρί γα δδηοίι ἢ ρΟΥΒΟΔΠὶ 6886 
ἃ αῖγτε δ ΕἸΠἸο ἀἰδιϊηοίδπι, ἃ. οὐ υἰγοαὰς δηῖ6 δρτϑβϑιι Ὁοοῃο- 
τηϊουτ υπϊΐδπ), δάδοαυβ νειὰ αἰνίηδῃ), αυἷη ὅς ἰαἸειη 675 6856 Οἵ- 
ἀΐϊποη), παϊυγαϊείηηαα δὲ Ραΐγοπι ὅι Εἰ πὶ δολεσὶπ, Ἰἰοεῖ ποῦΐ8. ποι 
τανοϊδῖδπι, 1185 ΟὨγηἷ8 ργΟσεϑϑ ἢ Ἷ8 Ὁοοοηουηΐοξα ἔπ πἀδιηδηιι πὶ 6ϑῖ. 
ΤΠηάἀ6 ͵4πὸ ἴῃ ἱρὰ ογοδίϊοης ἀϊοϊυγ δρίτιέμς Ποῖ, αεη. 1, Φ. δι ϑρί 8 
οτὶβ Ὠοιηϊηὶ, Ρ8. 33, 6. Φοῦ 338, 8, Ουοὰ πιγδίογίαη,, ολη 511 ἰη6χ- 
ῬΙΠΙοαὈ116, ργοδιηἀδ νοπογδηλυν, δι ἰἀσοηΐα δογιρίθγὰ βομο βϑίϊοΐβ ἴθ - 
ταϊηἷδ ΟὈΘΟΌΓΑΤΘΟ, 8] ὩῸΠ ἰπμαυπαῦθ, ΠΟΙ πη 8. [ηἴογθᾶ μοβίθΟγΓοῆὶ 
Ραϊπιασίο ἰῃϊεπϑαϊ μυϊδηνυϑ. 
ον (6 γεαβοπϑβ ἴπογα δι ἀποθὰ ὃὈγ (ἢ ἰσαΓηδα σοσαηγεηί δῖον 1 τι 

Τεῖογ ἴἢ6 γεδάοῦ ἴο [ῃ6 γνοΓΚ 1156}, ποῖ οπλἰηρ ἴο οὔδογνα {παῖ (Πρ 
ΒΔΓῚ6 νἱεῦν οὗ 1π6 5:0]6οἴ, ὨδιοΙγ, ἴῃ αἱ 1018 ὑγοσεϑβίοη 18 ἴο Ὀ6 (ΟΏ- 
δἰἀεγοά 88 σοοποιηὶςαὶ, νῷ8 ἴδῃ ὈῪ ΒεΖὰ δηὰ ()νίη, δηΐ ἢ88 ϑίῃεος 
Ὀεεη δἀορίεα Ὁγ πιοϑὲ δ] επρὰ Ῥγοιϊεοβίδηϊ σομπητηεηϊδίοῦϑ. 

260. Τα ϑριγι (ἰἰ 18 δά ἀ641,) μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. 
Νον ἴΠ6 νεῦῦ μαρτυρεῖν, 4068 ποῖ ἤαῖα ἀδηοίθ 
πιογεῖψ ἰο ἐφαοΐ, Ὀὰΐ 4180 σοηῇγπι νἢδΐ 18 ἰδυ σης ὈΥ 
ΔΙρυμηθηΐῖβ, δηὰ τ ἴο τᾶΚ6 Κηον δηα τϑοοπι- 
τη. 80 8, 96. ὅ, 88. 18, 837. Τπογοίογα {Π 6586 
ψΟΓ8 ΒΡ ΉΠΥ, “ Ψ1} σαυ86 [ἢ ΠΥ ΡΘΊΒοη, ΓὈΓ[ΓΠΉ 68, 

᾿ς ΘΟΌ8618, ἀ6 668 δηα ψογϑ8, θ6 τηοῦα δηἀ πιογο Κηοόνη, 
ΟΥ, 88 ἴἴ 15 8814 ἡ 16, 14. ἐκεῖνος ἐμε δοξάσει. ΓΠ18 
1η6 Ηοὶν ϑριγῖὶ αά εἴεςϊ, ραγι γ ὈΥ 1πϑιγαοίηρ 1Π6 
Πιβοῖρ 68 ἴῃ 4}} (ἢ 686 {πίησϑ, δῃά. ρδγν ὈΥ Πίιηρ 
ΔΠἃ πα] ηρ ἴο ἀο νοεῖ, γοοοπηηθηα, δηα σΟΠΗ͂ΓΠΊ 
{π πὶ ὈΥ ψνογ 8 ἀπά ἀ666 5." ὙΥ̓ Πογείογε, οὐ γ ] ογὰ 4180 
[48 βυ]οϊ ποα {π6 ψψογ8 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, παν, 
γ6 4130 ἃΓ6 (1. 6. 8[14}} Ὁ6) τὴν ΨΙ1η68565. Απά ἢ ἴδοϊ 
118 νγἃ5 {Π}]Π}6ἀ; βῖησα Ὀγ {Π6 ΑΡοβι[68, δηᾶ τἢγουρῇ 
{Π6ῚΓ ταϊΠΙΒΕΓΥ 9 6808 θθσοαηθ Κπονῃ ἴο 1Π6 ΨὮΟΪΘ 
αἰν! ] Ζοὰ νοῦ! ἃ ἃ5 {Π6 δανίουγ οὗ (ῃΠ6 ΠυπΊδη Τᾶσθ. 
Οιι [ογτὰ δι 86 1 1, νι ΓΟΆΒΟΏ, δϑοσι θὰ της ἢ 

ε ΤΙ2.β ἰοδι σὴν οὗ ἴπε ϑρὶνῖς 18 αἷβο εἰδθογαίε! Υ εἰεἰδ δὰ Ὁγ 
1,Ἄτωμα, ννο οσοηο!υάεβ νυ τῇ ἢ ς [ΟἸ ον; νεῖ ρ ἵν ἰηΐδγεηοθ. Αἀοὸ 
αἴ Ὠΐα Ιοσυ5 μίαπε Ασομ ]εὺβ δῖ ποη ἰδηΐαπι ΡΓῸ ἀφο ΟὨΒίΓΘΠἀΟ Πηγ5- 
ἰογῖο Ὑγϊπα118, δεὰ οἴ Πλ ΡΓῸ διγος βϑίι)ο ἱῃ βα]ιιθ ρεσοδίογ!β ςσοἢ- 
86η8ι., ἃ νεσο οσάΐῃθ, αο 1] Βιιδοορίαηιχ 86 αἰν! 1118 τηΔη εϑίαϊ  Πλ 
68ῖ. 
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ψοῖρῆς ἰο {Π6ῖγ (ΘΒ ΕΠ ΟΥ͂, βίποθ {ΠΟΥ ΟΙΘ αυθιν- 
65565 Οὗ 8} (αι 6 Παά ἄοῃμο, δά Ποαγά 41} (παὶ ἴ6 
Παά ἰδυριῖ, δηά Κηονν ἃ}1} {86 οἰγουτηβίδης 68 οἵ 5 
118, ἀδθδῖ, ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΟΏ, 85ΟΘΠΒΙ0ὴ ἴο ἤρᾶνϑῃ, ὅσ. 
πὦὰοὐοῦ ἸΟΙ͂ πο γοαϑοηδΌϊο σδυ86 ἔογ ἀουδί. δηςοσ, 
ἴο 11 (Π6 ΑΡροβ(]68 γα ΠΕΪν ἀρροδὶ. 5866 Αοίβ 2, 82. 
ἅ,, 20. 10,41. 4 Ρεΐ. 1, 16. 1 ϑοδη, 1. 1. 

(ΓΗ͂ΑΡ. ΧΥΙ. 

ΟΞ ΜΨΕΒΒΕ 1. ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μὴ σκανδαλισ- 
θῆτε. Ουζγ ],οτά γϑουγϑ ἴο {Π6 σΑ]Δη}}1168, ΜΠ Οἢ {Π|6 
ΑΡροϑβιῖε5. ψου]ὰ αν ἴο υπήοτγρο, ἴῃ ΟΥΟΓ ἴο ΠΟΤΕ 
ΒΙΓΟΏΩΙΥ ΤΟΥ ΠΠῪ {ἢ εἰν πη ἀ9, ἰ6ϑὲ (ἢ γ βῃουϊὰ Ρθ6 ροΓ- 
τυγῦοα Ὀγ 1ῆ6 υποχροοϊρά δἰΐδοκϑ οἵ ον], αηὰ (ἢ 8 
μΒ6 ἱπάυςεοα (ὁ δραηάοηῃ {πεῖν (γι ϑεϊδη ρῥτοίαβϑιοη. 
Βγ ταῦτα, ἃΤ6 τηοδηΐ [6 ΤΑ] Δ0}}{165 δηἀ ρεογβεουίοη 
Τηθηςοηθα ἴῃ 15, 17. 8.0.ᾳβ. Τίοθα Ῥδγϑοῦβ ΨΕΓΟ 
ΘΒρΘΟΙΠῪ 8814 σκανδαλισθηναι, ΜΝ ἢΟ, ΘἸἘΠἸ|6Γ 81 ]1 Πρ’ 
αἱ {[ῃ6 δχίθγηδὶ ρουογῖυ δηα ον Π688 οὗὨ οὐὖἦν 1, οτά, 
ξογτιηθα ἃ ψγοηρ Ἰυάρηγοηΐ οὗ ἢϊπ|. δηἀ δἱ ἰϑαϑί ἀομδέεαά 
οὔ 15 λίνα πηϊβϑίοη, οἵ, ἰῃουρῇ σοηνϊπορα οἵ 1, 
ΒΕ γε {Πϑιηβαῖνθϑ ἴο 6 80 ἰηΠυδησοά Ὁγ {π6 ἄρρτο- 
Ποηϑίοη οἵ δν!], ἃ8 ἰο δραῃάοη (ἢφθὶγ ( γιβι δ ῥγο- 
ἔβββίοῃη. ΕὐΧΔΠΊρ 65 οὗ βυοῇ βοτῖ ἃγὰ δά ιιςϑα ἴῃ νϑγ. 
2, (Τικδη.) 

2. ἀποσυναγώγους ποίησουσιν ὑμᾶς. Ουγ 1,οτᾶ ἤγοί 
ὨΔΠ165 Θτοοηιηιμπιοαίίοη, ΜΉϊοἢ, διηοηρ τ 6 Ζ6 08, 
ψνὰ8 ἃ Ρ.ΠΙΒΠτη θη ΡΘΟΌΪ ΙΑΥν ἀἱ τάξαι, (δος τῃ6 
Ὡοία οὐ 9, 922.)) Τποβα νἧο μα Ρογραοί θα ΔΠΥ 
οτῖππα οὗ ΕΠ ἄνϑ, Θβρβοῖδὶ]ν δζαίηβί γε! ρίοῃ Ὧπα {16 
ἘοοΙ οϑιαϑίϊοαὶ αἰβοίρ!ηθ, οσα ὄχοϊ υαθα, ἢοΐ ὈΠΪΥ 
ἔγοπὶ ρδγιϊοίρδίίοη τη (ἢ6 βδοι δά σίίθβ οὗ τα] ρίοῃ, 
ὈὰΓ ἴτοπι 41} βοοίεῖυ ψ ἢ 9608, δΔηὰ ψόγα 80- 
οουηϊοα 85 ὯῸ ἸΟΏΡΘΓ ΠΠΘΠΊΏΟΓΒ ΟΥ̓ {π6 «6» ἰϑἢ ρθο- 
Ῥίον θυ οὐ ἃ ρᾶγ ψΠ (ὐδη 1168 δηάᾷ ΡΟ] οα 8. 8668 

τ ρΙδηα, Π)ϑβδογίδειο ἀ6 Καγϑίβ, 81. .}65805 ἴῃ 6 1π- 
εἰπηαῖ6 5 ἰπαΐ [Π6ῚΓ |ἰν65 ψ1}} Ὀ6 1π ἱπχπιίηθηΐς ροτ]. 
Ἀπά οογίδιηϊν ἴο βιιοἢ ἃ ἀεσγεα οὗ τηδάηρ88 δῃἃ δχ- 
Δϑραγδίίοῃ δά “6 15} ἸΏΔΠς 6 ργοσοοάρά, (δὲ {ΠῸῪ 
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τοραγάθιὶ {π6 Αροβίίθβ 848 γϑρηθρδάοβ δηἀ ἀδεβογίοτβ 
ἔγοπ {Π6ῚΓ το] ρίοη, δηα ἐμογείογο ψοσίὮΥ οὗ σδρί(α] 
Ῥυπιβῃπιθηΐ : Δησγηρ [πδὲ (ΠΥ ψου]α ἐγ 6γ 16 
σδυβ6 οὗ τεϊϊσίοῃ, Πα ΣΘΠΔ6Γ ἃ Βοσνίοα δοσορίδο]ς (ο 
(οὐ, 1 πο 5ῃπουϊά ἀαβίγου βιιο, ὈΥῪ Ψ δῖθνοσ 
Γηθδη8. ΟΥ̓ 5 6 πᾶνθ δὴ δχδπρὶα ἴῃ δίθρῃδη δηά 
Ῥαυ]. ὅθε Ασοίς 6, 18. 15, 1. 86ε4αα. (ΓΙ Δη.) 
Ἔρχεται, ἐς σοπιΐηρ',, 8 αὐ βαπά. “ἵνα, 15 ἔογ ὅτι, ἃ8 ἴῃ 
νοῦ. 82. ὅδ66 [86 ποῖϑ οἡ 12, 48, Ἄλλα, ἤδσὰ 8]1ρ- 
ΠΙΗ65 δαπ6 μέϊφμο, (866 {π6 ποίβ οη 8, 420.) ΟΥ απ 
[ὴ0, πᾶν, κΚὸ (η6 Ηθδ. 1592 τη 2οὉ. 82, 7. 42. ὅδ). 18, 
2. 866 «ἷ8ο Αοίβ 6, 18. 2 (οσ. 2), 11. (Κυίη.)} 

2. Λατρείαν προσφέρειν. ΤΠ6 ψογὰ λατρεία, ὈΤΟΡΟΓΙ͂Υ͂ 
δ, ση 165 σεγυΐοσθ, Δα σοΏσΓΑ Υ ἀθηοΐθ8, 1η ἃ γο] ρίουιβ 
586η86, κατ᾽ ἔξοχην) δαογίεο. ΤὮϊ8, λατρεύειν, 15 
οἴἴδη 894 ἰο ἜΧρτγθββ ἴἢ6. Ηοῦτ. ΤΙΣΙ, ἐο δαογίοο. 
Τιϊίπηδη οὔϑογνοβϑ ἰῃδι ἤογα {Π6 σῆμ 15 866 [ῸΓ [ἢ 6 
δρεοὶος, {ἰπ6 ἐτυογϑἠὴρ ἴον τῃ6 υἱοέπι. ΕῸΣ [ΠΟΥ ΨΟΓΘ 
8814 προσφέρειν υἱοξίπιαδ. ““Ἡφθησα (6 4448), 1 τηᾶῦ 
θ6 σρηδογοὰ 2260 υἱοέϊπιαηι ΟΘΡΥΟ, οὐ 1260 ομέέπειπι 
»Ῥναϑίαγε." δὲ Ὅϊδα δηὰ 1Δρα6 ἢν σίνοη σοοά 
ΓΟΔΒΟΏΒ ἴοῦ ργοΐδυσίηρ ομέξιι, ϑαογοο. Τῆδ ϑυγγίας 
δηὰ Ατδϑὶς νοῦν ψ 6] γῆ ογ 1 ΌΥ ἃ ψοτγά βρη γίηρ; 
οηδίαξίοπ. ἸιΔῖορα ἤθγα δρίϊν οἰΐα8 Βαιηπ θα, ΕΗ. 21. 
οη Νυπι, 25,18. Ομηῖ8 οἴἴηάθηβ βαηρι! οὶ 1Π1- 
ταυλνοΝ Θ06114}185 δϑὲ 111 4] 58δογιῆσίατη οἴἶεσι. 

οἰϑίθι ἢ δοιηραγοθ ΡΙη. Η. Ν. 80, 4. Νες βαῖίίς 
δο5 Δ ΓῚ ροίοβῖ, αυδηΐαπι Εοπηδη18 ἀσὈσδί, αἱ 8118. 
ταἰδγιπίὶ τηοηϑίγα, ἰῃ αυΐϊθιι5 ΟΠ} Ποῖ οσοίά6Γα σα ]!- 
Ε᾽οΒ.551Ππ|Π} οὐ αΐ, Δηα (6. Ρτὸ ἀοτο 8ιι1 42. “Το 86 
δηΪ βοὴ Κ δίασρεοβ. οὔ {πεὶγ Βαρθῖη8 (βδγβ8 
ΟδιρὈ6}}), βἤενν ΠΟΥ Ἰ0ΒῈΥ ΠΟΥ ἅγΓΘ ᾿αγΘ γοργο- 
βθηΐθα ὈΥ οἷιἵγ ογὰ. Τῆ686 Θηογιη 168 ΨΘΓΘ ΠΠΙΘΗ͂Υ 
σοπηπ 6 ὈΥ τ Ζοίοές (ποβα Ὀυϊσίθγιο8 ἅτ 80 
ποῖίογϊοιιβ ἔτοιῃι (π6 6 ν 18 ὨΙβίογί Δ} ἡν 086 ΘΧΔΙΠΊΡΙΘ 
86 618 [0 πᾶν ὕφθη (ο]]οννεα Ὀγ 1ἢ6 “4256 4515 οὗ [6 
τ ἀα]6 ἀρθ8. Τῇ βιδ]θοῖ 18 νν6}} "Πυδίταξθα Ὁγ {Π6 
ΟΠ] οντηρ Ἰυ Δ] οἰου8. ΟὈβογνδίοηβ οἵ 1)γ. οι γι άριος 

Α58 16 ἰονοῦ Κιηάβ οὗ Ὄχοοιηπιυηϊσδίίοη ἃπιοηβ' 
[ὴ6 Ψψὸνν5 ψ6γὰ διίεπάθά οἷν ψἹἢ βαραγαίίοη ἴτοιῃ 
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δὐπαβόριις ΜΟΣΒὮρ, δηάὰ ἴγουη ἔπη! Γ σΟΏΉΨνΟΓΒΘΟ, 
(ἴμικο 0, 22.) οτ, ἴῃ ο84868 οὗἩ σγδαίδγ στ, ψ 1} σοη- 
βδοαίίοη οὗἁὨἩ ροοάβ, δηὰ ἰογἔδιϊυτο οἱ αἱ! {Π 6 }γ 811Ὁ- 
βίδηςο, (ΕΖγδ. 10, 8.) {πΠ6 Ὠιρῃεβὲ Κιπα οὗ 1Ἢ Ψ 85 ἃ 
σἂρ!(4] βθῃίβηςο, (1δν. 47, 490.) (6 δχβουζίοη οὗ 
ψδϊοῖ, θη τορυ]αῦΥ Ργοηοιηςθα, 85 ἱπάθρα δῃ 
δοῖ οὗ ἀυτγ δηά ορεάϊδηςε ἴο οὐ, ψὮ1|6 {πον δά 
(Π6 ρον γ οὔ "ὰ δηά ἀθαίὶ 1η {πεὶγ ῃΠδηάβ : ὃυῖϊ δἴογ 
ἀν νὯ8 νυ γοβϑίθα ἔγοι 6 Π|, Βοπγ6 πη! ρ ἢ, ρου αρ5, {ΠῚ} 
ἐξ δὴ δοῖ οἵ νϑγῦν δοσθρίδοϊθ ΠΙΕΙ͂Υ Δη4 ΖΘΔ]Ϊ (ο δἰζεπιρὶ 
διοὶ) οχοουςοηβ, ἰποιρσῇ δί ἴῃς ΠαζΖαγά οὗ {ποῖσ ον 
᾿νε ; (οὗ ψνῇϊοἢ (ἢ6 ἰοΥΥ σοηϑρίγδίουβ δραϊηβί δὰ] 
ο {πογοίογο 80 θο αΪν νον ἃ ἀδϑίρῃ, θνθη ἰοὸ 186 
Ηἰρῇ Ῥυϊαβί, ἃ5 1 10 ψθγα τπηϑγιοσίουϑ σαῖῃογ [ἤδη 
ΟΥ̓ 11η4] ; Αςἰ8 28,14, 15.) 8η4, ἰο βιιςἢ βοτί οἵ δεῖ, 
1η686 Ψψογὰβ οὗ ΟἿἿΓ ἰκογὰ τΔῪ ΡῬθΟυ ΔΙ σοϊδία. 
(Ποάἀατίᾳ6.) 
ΤΙ νογάβ ἔθ] ον ηρ,, καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὑμῖν, ὅτι 

οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα, οὐδὲ ἐμέ, ἀγα τπηδδ)ῖ [0 ΒΡΡΪΥ 
ςοηβοϊδίοη, Ὡδιηθὶν, {πᾶ {Π|686 β0 θυ ηρβ Ν1}} ποῖ θ6 
1ηΠἸοίοα ὕὑροη ἰδ ἴον Ὀοίηρ τηδἰθίδοϊοσβ δηά 
ΜΟΓΙΠΥ ΟΥΎ μυῃϊβηπιοηί, Ὀυΐ ἔογ {π6 86 οὗ (ἢ6 
Εδλιοῦ δηὰ 1Π6 1,ογὰ 2681. (Ἡγιβῖ. ᾿ΕῸΣ {86 6.8 
Ῥἰαϊην Κηον ἢοὶ {1Π6 Εδίπογ, ἢ]8 σοιη86}8 δηΐ 
ἀδογθοϑ ἴογ [6 βαϊνδίίοη οὗ {π6 ἢιι 8 ΓᾶσΘ, πλιοἢ 
1688 ἐῆ6 ϑοη, δηᾶ {π6 ψόοσκ οἵ βαἰναίίοῃ ἴο δα εἴῥροιϊοά 
ὈΥ δίπι. (866 15, 21.) ΤὨῊΙ8Β. οσδυ86 οὗ {πεὶγ αΐυγα 
οΔἰδηλ [68 688 Ν]ϑηθα 6 πὶ Δ᾽ Υ5 (0 γθοδ]] (ο 
{Π6}Γ Τ᾿ ΘΙΉΟΤΥ, δηά ἴο γϑῆρθος (Πδ {ΠΥ 6 ΓῸ βυβδγηρ, 
ἔη [ἢ6 δ81:186 οἵ (αοα δηά {Π6 Τ,οΥὶ .68ι5 (ἢ γῖβῖ ; δπὰ 
1ῃ6ης6 ἴο ᾿ηΐογ, (δαὶ (μΠ6 Εαῖμογ δηὰ {(Π6 ϑοὴ νουἹά 
ποῖ Ὀ6 ψαηίϊηρ' ἴο {Π|6π|, ποῖ [41] ἰο δῇογα (δίῃ αββἰϑὺ- 
8Δη66, ἴῃ {τυ βίγ τ ηρ [6 αἰταηιρί8 οΥ (ῃαὶς Δάνογβαγιϑβ : 
Δῃηα, δον 4]1, ποῖ ἴο δοσοουπηί {{|656 σδ]δπλ 165 ἃ5 
ΔῺΥ αἰδόταςο, Ὀϊ ἃ8 δὴ λοποὶγ, ὅθε Δοίβ ὅ, 41. 
Ἔομι. 8, 81. 9δηι681, 2. 1 Ροεῖ. 4. 19, δὅ. 

4. ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ὅς. ἘΒγ ἐξ ἀρχῆς, 18 
ῬἰαΙ ΠΥ πιθαπί γοπι ἐἕΐε ὀοσίηπὶπσ ο᾽᾽ οὐγ 1ογα 5 
γιϊηϊοέγῳ, δα ὮὈγ ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην, (ῃΠουρῇ δὴ ΟΡβουτα 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠ, 18 τθ6Δηΐ, ρῥγορΌΪγ, τ ἐο ἐδ ἐΐπιο ὁ 
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Ολνὶοῖ 5 ἀοραγίμγο. ΑΚ «9651.8 τνῦᾶ8 80 Ποδγ [19 ἀθβίῇ, 
6 “ΠοΓΘ, ἃ8 οἴϊθῃ, βρθᾶκβ οὔ Ὠϊπηβοὶ ἢ ἂἀ6 δἰγεδαν 
ἀερατγίοα δὰ ροπθ," ὈΥ ἃ βογί οὗ Ὁγίθηϊαὶ ἤραγο, 
τπουρὶν 1 τοιθιηθογ ἴο αν τηοῖ ψ ἢ β8ανθγαὶ "δυο 
ΘΧΑΙΡΪ68 ἴῃ (6 (ἸΔδββίοδὶ ὑγιίθγϑ, Εβρβοίδ!]ν (6 
ατοοκ ρορῖβΊΌ δὸ ΕπιΡ. Αἰσδβϑί. 281. οὐκ ἔτι δὴ 
μητὴρ σφῶν ἐστίν. 809. ὡς οὐκ ἔτ᾽ οὖσαν οὐδὲν ἄν λό- 
γοις ἐμὲ. ἀηὰ 404. οὐδέν εἰμ᾽ ἔτι. ὟὟ ε ᾶτο, ἰῃεΓγοίοσο, 
(11 β6θιη8) ἰο υπήογβίδηα (ἢ γίβί 885 ἤθγα (6 Πρ (ἤδιη, 
(Πδὲ οὗ 16 οαἰδην} 168 το Ὀ6 δηἀυγοά ὈΥ ἢ]8 Π)ιι5οΐ 165 
6 Παά πανϑὺ δρργιβεὰ {ἤθιῃ, Ὠθ ἢ 6Γ δὲ ἰῃ6 θαριηηϊηρ 
ὁ. ἢ5 τη ἰβίσυ, ποὺ δίτογνναγάβ, θυ Πδα γοϑογνοὰ (6 
τηθηΐζοι οὗ {π᾿ πὶ {1} {Π6 ο]οβα οὗ ᾿1ἴρ. ᾿Ηδγο, μον- 
ΘΝΟΥ, 6 ἅΔγα δῃοομηΐογοα ὃν βοπια αἰ συ} {165. [{ 18 
υγτροά {πᾶΐ οὐγ 1,ογὰ αἱά ἀρρτίβα τἤθη οὗὨ [Π6 ΤΑ] Δπ)}- 
(168 ψ ὨΙοἢ {πο Ὺ ψου]α Πᾶνα ἴο υὑπάσθγρο ; ΔΠ4 νγ6 ἃΓ6 
Τοίοιγοά ἴο Μαίἢ. 10, 16, 5864. δὅ, 10. 8644. 9, 15. 
Το γϑῖηονα {215 ἀπ ου εν, Γἀπηρ6 ψοι]ά ἘΠ Δ έτος 
ποῖ [16 οαἰαπιϊέϊος ἐποπιδεοῖνοα, Ὀὰΐ [Π6 σσιδο οὗ {ποη. 
Τἢῖ5, Ποννονοσ, 18 ἴοο ΒῈ 116 δηα ατ- δος 6 δὴ [ῃ- 
ἰεγργείδίίοη, δα 18 σοη γΑσΥ ἰο [Π6 Β60ρ6 οὗ (6 σοη- 
ἰ(αχί. ϑιίογγ, Ορυβο. 8, 155. [88 γθσοῦ 88 0 ΔΠΟΙΠΟΓ 
ὨΥροΙ 6818, νυ Π]σἢ 18. 1.51} 07 ριοηουησοα ὈΥ Κιιποοὶ 
Ρογρί χά δηὰ ἔογοθοα. Βαΐ, ἴῃ ἔδοῖ, {θα βθθιηβ [ο 
06 Ὧο τγραὶ ἀΠΠΠ] συ] γ. Εογ (48 Κυ]ηο6] ΓΘ ΑΓ Κ8,) ΟἿΓ 
Ιοτὰ πρὶ {τὰν δἴἥγπι [Πδὶ 6 πδα ποῖ, ἴτοῃν {Π6 
βορίπηϊηρ οὗ ἢ18 πη! Πἰβίγυ, ργθαϊοϊθα {Π6 σδἰ απ 168 
ψἢϊςἢ 5που]ἃ σοιηθ ἀροη (Π6πὶ αὐέεν ἠ5 ἀοραγέμτγο; 
ϑίηςσο, ἰη Μαίιῃ. δ, 10. 8564. (Π6 800]76ςξ ταϊαίαβ ἴο {Π6 
σδ δι 1685 ψὨοῆ 8ῃου ἃ οί! (ἢ τιβι᾽ 5 (ο] ον ϑ, 
ἐοὐϊίο ἠδ ττᾶας ψοὲ οἡη οαγίδ. ἴῃ Μαί. 9, 1δ. οὖς 
1,ογὰ βρθᾶκβ οὈὐβουγοεὶυ οὗ ἠΐξ ἀδραγέμγε : Ὀὰΐϊ [ἢ ΘΓ ἰ5 
ΠΟ Ὠγ)δπίϊοῃ τηδάδ οὗ ΔΥ οδἰδιη 1168 ἴο Ὀ6 ππάογροπα 
ΡΥ {Π6 “οδέίθ8. Ἀπΐ 8ἃ8 ἴο ψ δῖ [8 βα1ἃ ἴῃ Μαίῃ. 

Ἐ Τῆε δδῃηδ δχργοϑϑίοη 'ν οὔϊδη υϑεὰ ὃγ 81. 9οἤη, δπὰ ἴη Αοίβ 9, 
39. δη6 ὃγ ἐπε Ὀοβῖ ατεοῖ υτϊοτθ. ὍΤδι5 Εὺτρ. Η δ γδοὶά. νεὲγ, 9, 
πλείστων μετέσχον εἷς ἀνὴρ 'Ηρακλέει, ὅτ᾽ ἦν μεθ᾽ ἡμῶν, νῦν δ' ἐπεὶ 
κατ᾽ οὐρανὸν ναίει, δος, ΦΨοθορίνυ (6 ΜαοςρΌ. εἴ ἴ[Π6 ἐπὰ, μυῖ8 σὺν 
ἰηϑίοβϑα οὗ μετὰ : ἐδίδασκεν ἡμᾶς, ἔτι ὧν σὺν ἡμῖν, τὸν νόμον καὶ 
τοὺς προφῆτας, (ΜΑΓΚΙΔηα.) ᾿ 
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10, 16. [ἢ 086 νοτγάϑ ([1κὰ (ἢ 6 οἤθ8 πδῦα γοοογ64), ὁ 
Τιογά υἱἱογεά ἃ [πεἰ6ὸ Ρεΐογσς ἢἷ8 ἀθαίῃβ. ὅςε Μαιῖς 
19,9. Μαιί. 24, 9. [μκὸ 21, 12. ὅθε αΑΪ9ς0 {6 ποίθ 
ο Μαί. 10, 17. Τιϊ[πδὴ σοηάογβ, “ Οἀπι δηΐίθϑ, 
υδιηιι νοὈίβοι πι σΟΏνΘΙΒΑΓΟΓ Θὰ νΟὈ8 ΠΟῚ δροτυ- 
1886 01 ; " δηή (ἤδη ΓΘ ΔΓΚΒ: “ΟΥ (ἢ6 οδἰΔη}}{168 ἴο 
6 δηδυτζοά οἡ δοσουηίΐ οὗ ἐμεῖς ΟΠ γιβεδη ργοίδϑδιοη, 
ουν [,οτὰ λαά ίτοιῃ [Π6 θοριπηίηρ δυο Θ ΟΥ δρρτειβεὰ 
(6), οί ψ ἤδη Πα δαἀιη 6 τπδτ 88 ΑΡροϑβεῖοβ, δηΐ 
νἤση ἢα 86η1 {Π 661] ἴο ργααοῖ {6 Θοερεὶ ἴῃ δυάρρᾶ 
(ϑεο Μαίίι. 10, 10. β864ᾳ.) Βαΐ, οὗ ἢς σδἰαπη 68 ἴα 
6 5ιιϑία! 6 ὈΥ Ὧν ἡ μοήϊει αἶδο, αὔέεν ἠῇ᾽Άδ ἄρρατγ- 
ἐμ, {Π6 ΓΘ ννἃ8 0 π6θά (0 ογθνάγη {ἢ 6, 80 ἰοῃρ' 83 
Πα οοητ πυρὰ ψΙ ἢ {π6.᾿ δοιο, ἢονόνογ, ἤθη τῃ 6 
(ἰπ|6 ἔογ ἢϊπὶ ἰο ἠδρδγὶ νναβ δί΄ ἤδη, 16 βεριηρά ργο-: 
Ρεγ Ὧο ἰοῆμογ ἴο ψιῇῃο1 4 (818 σοιμπηπηϊσδίϊοη. ἢ 
(Τπίπιδῃ.) 

᾿ς β---ῇ, νῦν δὲ ὑπάγω π. τ. π᾿’ μ- Τῇ οοηποχίοῃ. οὗ 
{π686 ψο 8 ψ ἢ {16 ργοοράϊηρ, 18 ἢ18 ἀσοίδι 6 ὈΥ͂ 
Κυϊηοο!. “Βυΐ ΠΟΥ͂, {πδί ΤὯΥ τ ΠΙΒΕΡΥ 18 ἢ ΘΠΙΏΣ 
ἴο ἃ οἶοβα, 8πα 1 8πὶ δρουΐ ἴο γείυσγη ἴο ἢ ΨῆΟ 56ηΐ 
τη6, 1 οσου]ὰ πο ἰοησοῦ ἀρέδν [Π6 τηρητίου οὗ {}}15.᾿ 
(τοί οβεγβ δηοίῃογ, θὰΐ ἃ αγ 1688 ργοῦδ]6 οἤβ. 
Ϊῃὰ δεῖ, ἢο σοηποαίοη οἵ [18 δογὶ ὑφϑὰ δὲ ἱᾷ- 
κἰηοά, βίηςθ οὐγ 1] ογὰ βθθπ]8 (0 σοϊηηθης6 ἃ πφῦ 
διε γεοί, ΑΟσσοτα!ηΡΥ ψὸ πᾶν ὃὲ, ψἱ θοῦ 1η {ἢ|8 
βοβραὶ, 18 οἴϊθη υβοὰ τη ἐγαηδιἑοηδ. ΤΠ νογβαὲ οοπ- 
6 Ώ665 (Πδιὲ αἰνιδίοη οὗ {πΠ6 ἠϊδοοιιγβθ, ψ ὨΙΟἢ 18 οδ] 
ὕγ Γ[τρα (βοσηονγῃδί ᾳυλληιν), πὶ πιεπέμπι ἀἰδοὶ- 
ρείονμηι σοπέγα πἰπιΐιηι πιογογεηι θὰ αἰοθφδια πα σ δίγὲ 
“αδοτίωπι. ΓῺ8 ἢ6 αἰβιγιθυ65 πο (ἢ [Ο]] ον 
Ραιί8. 18|, ΤΏδ σοηϑβοϊδίοσυ ἀϊβοουγβο (561, νου. ὅ, 
106. Φἀϊγ, Α σοπεπαυδίίοη οὗ 1, ἴὰ ψϑιο ναχιοὺβ 
ἀοιιυ(8 οἵ [ἢ6 Π)΄1801Ρ[68 ἃγο βοϊνεά, 17---8. ϑαὶίν, [8 
οῇδβοί, 29 ἀπά 80. φίμ])γ, Τὴθ διηρῃδιις σοποϊ βίοι 
οὗ οὐἦ γ᾽ 5 ἀἸβοοιιγβα ἴο ἢ158 Ὠι5ς 0168, 81---38. Αἱ 
αἰ νι βϑοη 1, (οσοηϊ68 [,8π|ρ6,}) «6818, Π|Κα 4 ἔγιιδ 
Ῥῃγϑιοίδη οὗ (6 βου], ἔγϑθί. ἠθβογῖίθοβ (86 ἀἰἸΒΟΓΟΘΥ, 
δηα {6 η ΔΡΡ]168 {Π6 ΓΕΠΊ αν. 

Κυΐποοϊ δηά Μαίοσ. ροϊπΐ πέμψαντά μες Απά, 
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Ἰηορά, ἃ βιογὶ Ἰηΐογναὶ τηυϑί 6 βῃρροβοά Βοίνψθθῃ 
1Π6 ἀ6] ΙΝ ΟΓΥ οὐ Π686 δῃά {Π6 [Ὁ] ὁνιηρ ψογάβ, δία 
Ψ Π]οἢ, 96808, Πανίηρ ἰη νϑῖη δχροοίθα {Π6 τΤΕρΡΙΥ, οΥ 
ΔΏΒΨΨΘΓ οὗἁ ἢ8 Ὠ15ς.10165, 8445 καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμών ἐρωτᾷ 
με. Ποῦ ὑπάγεις ; ἴῃ {{||8 Β6η56, “Απὰ 4068 Π0Ὸ ΟΠΒ6 
1Π 6 ἃ5Κ τη6, ΜὨΠΠΘΙΓ ἀγῦ {ποὺ σοίϊηρ 9 Ιηϊοτγγορᾶ- 
(Ἰοη59 ἃγθ (οὔβογνθ ἢ6,) οἴθη (ἢ8 υϑῃογοα ἢ ψ ἢ 
καὶ ; ἃ5 ἴῃ Μαγκ 10,26. ΤῊ τηοίΠοα 18, ἰηἀ 664, νϑΓῪ 
ΤΠ ρδηΐοιβ: θὰ 11 ΒανοΟῦ ΓΒ ΓΑΙΠΟΓ οὗ (6 δεινότης Οὗ 
1)ετηοβίμθηθϑ, (πα οὗὨ {Π6 σγάνα 531:0}0}1 ΟΥ̓ οὐ οὐΓ 
ϑανίουΓ, 85 ΓΟργθβθηϊθα Ὀγ᾽ (ἢ 15 Ενδηρ ] 18 : ὩΘΙΠΟΓ 
185. 1ἃ ὨΘΟΘΒΕΔΙΥ; ἰοῦ (6 βοηΐθησθ, ψῇθη ἴδκθϑη 
ἀεοἰατ αἰϊυεῖψ, γιο! ἀ5 (Π6 βᾶπη6 β56η86, δι σουοῃοα 
ἸΏΟΓΘ ΔΡΤΘΘΟΔΟΌΪ ἴο {Π6 βέγ]6 πα πηδηηογ οὗ ϑοσιρίυγθ. 
1115 ποῖ, βογανογ, ἰο 06 βϑυρροβδοα ἰδδῖ {Π6 ψοσα8 
σοηναν ΔΏΥ ΘΘΗΒΌΓΟ ΟΓ τοργοοῖῦ οὗ {Π6 156 1068 γον 
ηοΐ αδἰῖηρ Μ ἈΠΌΘΙ οὐγ Τογὰ ννὰβ8 σοϊηρ. ΤΠΘΥ ἢδά 
Δαν ρυΐ {πὶ ᾿πἰογγοραίΐογυ δἱ 18, 86. δηὰ 14, ὅ. 
8ἃ8 8150 δἱ 14. 2. [65:18 ἢδἀ ἰο]ά (ἤδη ἢ6 ννὰ8 σοίηῃρ 
ἴο {6 Βαίῃοσ. Α8, ιπογοίοσο, {Πποσθ βθϑιηθα ἢῸ 
πεοοθοδὶίῳ ἴοτ τορϑαῖίηρ' (ἢϊ8 αιιοβίίοη, τἤθγα σοι] ἔκ 
ΤΟ ΓΟΟΠῚ [ὉΓ σδῆβιγα δὲ {{|6 1] βιθησθ. Ὑδῖ 505:6 
σΘΏΒΕΓ6 οὗἩ {Π|5 8:|6Ώ66 566 15 το ηἀθα, δηα ἰπογοίοι 6 
1 πιυδί Ὀ6 βΒουρδῖ, 1 ποῖ ἴῃ {Π6 ἐλὶηρ Ἰέδοίζ, ἴῃ {ΠῸ 
τποέϊυος5 πὰ ἴδ] ηρϑ ψ Ὠ]οἢ ἰρά ἴο 1{. [Ὁ ἅγοβα ἀοιρί- 
688 ἔτοπι στθδΐ ρογίυσθδίίοη δηᾶ ἰσγουῦ]ο," ἂἱ ψΠδῖ 

ἈΠ Τιαῖ δ᾽ ἴδῃς 19 ἴῃ εβθοί οὗ νἱοἰδηῖ βοῦγονν πδ8 Ὀθθὴ ῃγονεά δηὰ 
4] Π1υϑιγαϊοα Ὁγ Ἔχαρεβ Ῥτοάμποοα Ὀγ (Π6 ὀοτηϊηεξηϊδίογθ ; 88 ὅθ πος, 
Οἰγα ἰανοθ Ἰοηυυητογ, ἱπροηίοθ δυρεηῖϊ : ἴο ννῆϊςἢ 1 δαεὶ {ἢε [ο]- 
Ἰοννίηρ;. ΠΑ Κορε γα. “Δ Ἰκἢϊ ϑουΓον 8 Θρ6 8}, γ»γοαὶ ρυίεῦ ἰδ ἀπ ἢ ."ἢ 
ΠΙΟἢ 18 8ὴ ονίαἀεπὶ ᾿τηϊδιίοη οΟΥ̓͂ (6 αῦονα ρμβδδδᾶσα οὗ ϑδϑηθορ, 
ἹΠπυςγά, ῷ, 292. μείφω ἣ κατὰ δάκρνα. 1ῦΌΔη. Οταῖ, 719 Ο, δα- 
κρύειν μὲν --- συμφοραὶ μείξους δακρύων. ἃ. 810. Ο. μείξω πληγῶν 
τετόλμηται σοι. Ἠετούοί. 8,14, 38. ἃ 7, 147, 4. πράγματα λόγον 
μείξω. ϑορῇ. Δητϊὶρ. 1241], καὶ τῆς ἄγαν γὰρ ἐστι πον σιγῆς βάρος. 
δορῆ. Ὑγδςῖν. 1048. ὦ πολλὰ δὴ καὶ θερμὰ, καὶ λόγῳ κάκα. ϑορὶν. 
ἃ. (ο]. 1676. ἐν πυμάτῳ δ᾽ ἀλόγιστα παροίσομεν ἰδόντε καὶ πα- 
φούσα, ννὮετα {86 ϑεο  αδὶ τὶ. ΠΥ Ἔχ ρ]δίμβ ἀλόγιστα ὃν ἀδιήγατᾳ 
κάκα, Ἀπα ΕἸ ΠΙ5]ΕΥ τη βία 8 [Π6 πιδίδρμον ἤδη ἢ Ἔχ ρ)] αἴ 5 ἰΐ Ὀγ ἐν- 
οαἰρωἰαδίε. }3.}}}]. Αβϑιη. 860. ἐμοὶ γε μὲν δὴ κλαυμάτων ἐπίσσντοι 
ἸΠηγαὶ κατεσβήκασιν, οὐδ᾽ ἔνι σταγών ννῆ6 16 866 Βμ. ΒΙοομῆε ὁ, 
Ὁ) οὰ ΖΈϑοῦγ}, ΤΌΟυ, 6085. Ευτὶρ. 9». Τδυγ, 818. αἰ, Μά, 
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βαϑιηδά (ὁ ἀδϑίσου 41} {ἰγοὶγ ψου ἱγ ἤΟρΟΒ δηα δηλῦὶ.- 
οι νἱονϑ. Ουὖυγ Ιογά {πθη σΘΏϑηΓοΒ (Π6 δογγθεῦ 
ΘΧργοδβοα ΌΥ {0}]8 5:16 ης6, 89 ρΙοσςοαϊηρ ἔγστη ψδης 
οἵ τοβφβοιίοπ οἡ (6 οδιι868 οἵ (15 ἀἐδράτγίιγς, δηά (Π6 
δΔαἀνδηίδρεβθ (ο ὕ6 οὐίδιπθα ΌΥ ἰΐ, δῃη(, 1ΏΟΓΘΟΨΘΣΊ, 
ἔγοηγ 1 ΙΒροΒΙο ἴο τασοῖνο ᾿πίογιηϑίλοῃ οἢ [Βο86 
Ῥοϊμίϑ8.. 

Λύξη πεπλήρωκεν. ΤΠ6 Αὐΐδποῦ οὗ δ Οοίδις 
᾿"Ναγϑίοη β86θιη8 ἴο ἢᾶνα γοϑιΐ πεπώρωκεν, ΨΜΗϊοΝ Φυῃΐυβ 
δηὦ Μαγέβομα 8 νει ᾿ηο]ηρἀ ἴο δΔάορί. Βιι {Π18 
48 δν  ἀθ]ν ἃ ρ΄οββ ἔος πεπλήρωκεν. ΟΥ̓ Π6 ψὮο]6 οὗ 
[18 ραββαρθ Ἦ δἰϑίβιη οὔδιβ (ἢ6 [Ὁ] ρ ἜΧΡΟΒιοΏ. 
“Τῆθ ΠΟΙ ϑρίγῖτ, το Ῥαγδοϊοΐαε βεπῖ ὉΥ ΟἨγίϑι, Ὑ}}} τον {πὸ 

᾿ϊθοῖρὶο8 (μαι δἴϊογ ὅθθὺϑ9 ἀρρμεοαϊεὰ ἴο ἃ ἰχῆογ Φυάρο, (666 1 Ῥεῖ. 4, 
45.) Ὠΐ8 οδ.86 ννᾶϑ ἰαΐζεη σορηΐζδηςα οἔ Ὀγ αοἀὰ Η!πιθ6]ζ, σῆο Ὑ}}}}, 
ΤΩΟΓΘΟν ΘΓ, ὑσοηουηος ἰυἀρτηεηΐϊ οα Ὀοῖῃ ἐἶε Δοούβογ, ἴῃ δοου δα, 
δηά {δε ᾿υάρε. Τῶῆα σοομδόγε ἢὯ6 ν»}}] ἐθαγρε νἱ ἢ ἰἢθ εγὶδηα οὗ 
τοίυδίηρ ἴο τεσεῖνο ἃ Τόδοθοῦ ἤΌτ ἤδξανθη. (ϑεε 8, 41.) Ὑμαῖ {Π͵8 
γᾺ8 ΓΕΘ ἄοηθ, ἴΠ6 ΗοΟΪΥ ϑρίγι( ἀδιηοπϑίγαίϊεα Ὀοιἢ ὉΥ ἴΠ6 τεβυδϑεῖ- 
ἰατίοη οἵ ΟὨνςῖ, (βε6 οι. 1, 4. Αοἰβ 17, 81.) δηὰ ὃγ ἴῃς αἱ οὗ 
τοῆριδ8 ἱπιραγίε οὐ {πὸ ἀδγ οὗἉ Ῥεηιοοοϑὶ (566 Αοῖβ 4, 87 δηὰ 38). 
Τῆ δοοιαεά (ἰ. 6. (Ὠγἶδῖ,) ῃ6 Ψ}1}} ργόνα ἴο Ὦανο Ὀδεη ἱῃποοεηΐ ππὰ 
φιβηϊορυδ, ὮΥ τεσεϊνίηρ, Ὠἷπι τρ ἱπῖο εδνθῃ, δηὰ ρἰδοῖηρ πὶ δὲ εἰ 
αἰκῦς πη, {Πδῖ6 ἴο γείρῃ ἔὋγΓ ὄνεσγ, (ϑεο ὕδηῃ. ὅ, 94. Αοῖβ ᾧ, 23. 
44, 33.) Οη ἴδε 7μάρε ἣδ νν7}} μα58 δεηΐθηςε οἵ οοῃδουηηδίϊοῃ 88 
ὑπ͵|η8ῖ, ῬΙδῖα βῃ}} 6 ἰογηθηϊθα ὈΥ (6 ε[ἱπρ8 οὗ δοπϑοίδηςο, δηὰ 
86 γτεπιονε ἤγοιη οἶος. Μοζεονενγ, ἐδε θεν}}, ότι τυθοπι 4}} δἰῷ 
ἌΓΩΒ6, 8[ῃ8]]} ὈῈ δἰ τί ρρεά οὗ ᾿᾽8 μονεγ, {πε ἀδνκηθθδ οὗ ἸσΏοσαπος δηά 
Ἰάο] ἴτυν εΐϊωρ; δηςγοὶγ αἶρε} 16ὰ ἤ οαη {16 ννμο]ς σου] Ὀγ ἴα Πρ 
οὗ ἴπ6 οϑμεὶ. (ϑεε 1 Φομη, ὅ, 4 ἀῃὰ 5. Αροο. 11, 1δ. 14, 10,1} 
δη 14. 90, Φ. Φοῃπ 12, 81.) ΕΞ 

ΤΊοθ6 (Ὠΐηρδ γεγο ὑγεϊοϊοα ὃν ΟἸὨγῖϑὶ τυ ϑομμθιν ας οὗἨἉἁ οδθοῦ- 
τῖγ, Ὀοῖἢ Ὀόσαυβα πιρὴ οοιΐά ποῖ γαῖ Ὀ6ΑΓ μ6 ἔυ}} ᾿ἰρῃΐ οὗ (ὃς 
ῬΌΒΡΕ], δῃά δίησε δβυδηΐβ {πη ϑεῖνθϑ ὑγοιυ ]α ΘλοΓΕΪΥ αθογὰ (πα οἰεαγεβὶ 
ληϊενρτεϊαιίοη οἵ ἤθεα. (Ἰ εἰβἴεϊη.) ᾿. 

ΤῊΙΒ νον οὗ [πὰ ἄς 15 Ἰηἀσεα δχέγθι ον ἱηρο- 
πίοι, διὰ ραγῆ 08 ἃ ΠΠ{π1Ὸ Πγροιβοίίοαὶ δηὰ ργθσδγίοιβ. 

ὦ κρεῖσσον ἣ λόγοισιν, χων ἐμοῦ Ψνχὰ, τι φῶ ; θαυμάτων παρὰ 
καὶ λόγον Πρόσω ταδ᾽ ἀπέβα. Ἑατὶρ. Ἰτοαὰ, 699. πολλ᾽ ἔχουσα 
πήματα ᾿Αφθογγός εἰμι καὶ πάρεισ᾽ ἐῶ στόμα. Ἦδηρσα ΓΔῪ ὃς 111ι15- 
τταῖοά Εαυγῖρ. Ηἰρρ. 1414, κρεῖσσον θέαμα δεργμάτων, α εἰρἠέ ἔοο 
ἀγεαάίμί ἰο ἰοοῖς αἰ, ΕΤΟ ἴδ οοτητηθηίδίοῦβ, νυ πουϊ τεδβοη, σοῦ- 
)εοίυγα δειμάτων, ΟΥ φθεγμάτων. Ἑυτίρ. Οταθρ!. 15. μείξον ἣ λόγω 
φράσαι. Ῥὶπά. Οἰγωρ. 18, 162. εὑρήσειε ---- Μάσσον᾽ ἣ ὡς ἰδέμεν. 
Αὐϊϑίορἢ. Αν. 1706, ἀπαντ᾽ ἀγαθὰ πράττοντες, ὦ μέϊϑω λόγον. 
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, 7-Ξ 11. ἴῃ {686 νοῦβ68. ουγ 1,ογὰ ρῥχγοῦθϑαβ ἴο σοπὶ- 
τουπηϊοδία {Π6 ἀθδίγοα ᾿ηξογηδέοη οἡ (06 σϑι1868 οἷν 
8ηἃ δανδηΐδραθ ΓΕΒ] ρ ἔγοῃ ἢΪ8 ἀθραγίυτας 1 
84}} σοῦ (86 τηοϑὲ οἰδοίυδὶ σοπβοϊδίίοη 18. σοη- 
ταϊηοα. ᾿ ᾿ 

᾿ Συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγαὺ ἀπέλθω, 10 18 οαρεάϊεοηξ ἴοτ 
γου: Τῃδδβε Ὀοηρῆς!δ) οἴδοῖβ ἀγὸ ργϑαϊοδίθα, ποῖ ἴῃ 
Τοβραοὶ οἵ αὐέ τὴρῃ, Ῥυῦ {π6 ᾿)ῥδοὶρίοδ, ψὯο δά 
ι Πογίο Θη]ουθα {8 ᾿ἰπδίσγισςνο ἰοδοῦϊηρ Δηα βος ΕΥ̓ 
οὔ τΠοῖν Τογά, δηὰ νι ὶβϑηρα ἴοὸγ ποιίμίηρ 80 πηςἢ 88 
ἴο σοπίϊηαθ 1 {Π6 Θη]ουπιθηί οὔ. ἢ8, Πο αν γ, 
νν 8 ηοΐῖ οὖν [,ογά δ ̓ηςοη το : δι, ἴο πηοάογδίθ {Π6ῚΓ 
ΒΟΓΙΌΨ., ἢ6 βῇῆονυβ ἤἢονν τσ το οχρθήϊθηϊ [ὉΓ 
1Βοῖη νου] Ὀ6 ἢϊ5 ἀδραγίισα τπδη ἢ18 σοῃ ] υ δῆς. 
Αηὰ {18 ννὰ8 Ἰυ5|1Π6 ἃ Ὀγ 16 ἀνθηῖ. Εοσγ (ῃ6 ΠΟΙΥ͂ 
ϑρΙΓιῖ, ψ Ιοἢ δα δοηΐ πητοὸ ἤθη, οβδοίοα πιοἢ τηογΘ 
1ὴ ἴῃδ6πὶ {Ππ 6 ἢϊΠΊ56} 1 μα, (866 14, 12 δηά 16.) 
πηρτγίηρ ἴο ἐπ 6 πὶ ἃ πτοία οοιηρίοεία Κπον]θάρε οὗ 
(ἢ γῖϑὲ (ἤδη ψ δὶ Π6 Ὠἰιηβοὶ  σου]ά σοπιημηϊσαίθ, 
8η( 4180 τἸὩὭδην οἵδε βχοθι]θηΐ ρΙ ΕΒ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἔον 
{ἰΠπεῖγ Αροϑβίο!ς ἐμ οο ; ΒΌΡΡΙ γιηρ ΘΙοαθθ ποθ ᾿σγο- 
5:5010]6, [Π6 Ῥόονοσ οὐ ψογκίηρ; τη ]γᾶ 0168 ἴογ {Π6 σοῃ- 
ἢγιηδίοη οὗ {Π6ῖγ ἰοϑπσην σοποδγηϊηρ 9681.5, δηά 
ΓΟΏ]ογίησ {Π6}} “6 6116 δηά {{π||4 τη] 45 ϑίγοηρ᾽ (ΠΥ 
ἰηνιηο 1016) ἴο 411} {Π6 ἴθγγογβ οὔ {ποῖν δάνογβασίθβ. 4.8 
Ϊοηρ; ἃ5 {ῃΠ6Υ δη)]ογεά {ΠΗ Ἰηϑιγυοίίοη οὔουτ 1,οτγά, Πμ 
Ὠροαρά ἢο ΟἴΠοΓ τηδϑίθγ. Ὑδί (88 10 15 δ] ἴῃ νϑσ. 12.) 
ΠΟΥ τοῦ ποῖ Δ0]6 ἴο ὈΘᾶΓγ, ΟΓΥ σοπρι  ηα (ἢ]5 1η- 
δίγαοἰοη ; Θϑρθοί γ βυοἢ ἃ8 γοεραγαθα {ῃ6 σουη50]8 
οὗ Οοά ἴον {ἢπ ϑ8αἰνδίίοη οὗ πλθῃ ὉγΥ ΟἸγὶβί : ὯδῪ, Ὁ 
(ο {Π6 ρΡεοτίοα οἔὗἉ ἢ18 ἀθαίῃ, [ΠΟΥ οἰῆρ' ἴο {Π61Γ Ῥγθσοι- 
ξανθά ορ!πίοπβ ἃπά Ἴχρθοίδί!θηβ οὗ ἢ18 θαγίγ Κίηρ- 
ἄοιῃ. ΤῊ διρίυ ἢόρο ἱπάδοά {Π6ὺ ἢηΔΠ}Ὺ 4ρδη- 
ἀοηφά, βἔϊον οἷν ἰογά δα ἀδραγῖθα ἰγοιῃ τ)6 ϑαγι}, 
δπα βοηΐ ἴο (ἢδπὶ ἢ]8 Ηοἷν ϑριγιε. -Τμ5 ΓΓΌΪΥ ἜΧΡΘ- 
ἄϊοηξ πὰ θεποῆοίαϊ τνὰ5 συγ 1,ογἀβ ἀρρατγίαγθὉς 

᾿ς καὶ «« ὕρῃ νυ ̓δῇ τὴϑ (ὁδγ}8 οὔν 1.ογὰ) ἴο οοηϊέηλθ διροηβ γοῦ. Βιιξ 
(μαΐ τνοι ὰ 6 ΘΟΒΙΓΑΓΎ ἴ0 γΟῸ Γεα] ρου. Α δίροοσε δῃὰ )υαϊςίοι9 
ἔγιεθα ψν}}} ηοΐ ἱρά α 6}Ρ ψίθμεβ οὐὗἠἨ {}0896 ὑνῆοσπῃ δ6 Ἰονθβ, ΨΏΘΩ 
{Πποδα νἰε 68 νουϊὰ ἰοηᾷ ἴο (Ποὶν Παστ." ΑἸπὰ δίησθ τ νὰ 1τῃ6 

δν»ν ἃ 
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8---12. ἔλθων ἐκεῖνος, ἐλέγξει τ. κι π. α. αε. ἴπ 
1:18 ϑοπηο ναί αἰ β] ει! ραϑβᾶσα νγα τῇδ υπάαεγβίδπά 
ὈΥ τὸν κόσμον (85 ἴῃ 4}} {6 ἀ!βοοῦγβα8 οὗ οἵιγ Γ,ογά,) 
1π6 ΖΦ εν 88} ρθορίθ, ἔῆ8 στοαί θυ Κ οὗ ννἤοτη ψεγα υπ- 
ὈοΙΙανοσβ δηα γον θοῦ οὗ οἷν Τιοτά. (δθ6 192, 81.) 
ΤὨοη ἐλέγξει τηυϑὲ ΔΙ ΏΪΥ ἤν 1Π6 86η56 οἵ ρε- 
σμασε αν οπ6 ὃν αγριπιθηές ἐο οοηγο58 ἐδδ ἐγμί, ἰο 
Βγίησ ΒΥ ΟἿΘ ἴο ἃ σοηνϊ οἴο οὗἉ (6 ἐγ, δηα τἢ5 
ἐο δἤοιυ απά πιαη δδέ, ἃ5 ἃ τη βίο γ Οὐ δὴν γί 18 βαϊ 
ἐλέγχειν, Μοη 6 80 ἀδπιοηδίνδίθϑ ΔῪ τῆϊπρ ἢ 
δτρυιηθηΐ, {πὶ πὸ τγϑαβοηδῦϊα ἀουῦὶ οὗὨ [18 ἴτγυϊ 
ΤΟΠΊΔΙη3. ἢ 
δαί να ἀγα ἰο υπάογβθίδπα ὮΥ ἁμαρτία, 15 οἶδαγ 

ἔτοτη {π6 ά ἀφὰ νγογ8 ὅτι οὐ πιστεύσουσιν εἰς ἐμὲ. Ἐγ τέ 
15 1πογοίοσα πηϑρδηΐ (ἢ6 μηπδοίϊο οἵ 16 Ψενν8. ΠΟ 
86η86 Οὗ ἐλέγδει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας 15 1Π1|5; ἠδ 
αὐἰ πιακο πιαπὶ ρα βοιο σγϊουομδίψ ἐὰλε ὕδιος παῦς 
δἱπηποά ἐπ γολοοΐϊηρ πιο. ἤζοιυ (ἢϊ8 88 εβοςσίοα |1}15- 
ἸΟΥΥ ἰθδοἢ 68 118; ἔγοιῆ ψἸοἢ 6 ἰθάγη, ἰπαὶ δίζου 
[Π6 βεηάϊησ οὗ τΠ6 Ηοΐὶγ δρίτγι, δηα δὲ {π6 ργεδοῆτηρ᾽ 
οὗ {868 ΑΡοβε!68, τηδν ᾿πουβαηᾶβ οὗἨ Ψ6ν}8 Ψ6γθ οϑη- 

Ρἰεδβυγε οὔ (πε Ηοὶγ Τρ τπδὲ (86 ἘΔΕΘΓ δῃοι!ὰ ἄγαισ τΠπδπλ ἴο 
1 ὅοη, (᾿ν6 ὅοη ἐεαεὴ ἴΒοῖ, δὰ ἴμ6 Ηοϊγ ϑρίγῖτ ρεγίεοεὶ τ διν, 186 
ἴνο ἔτδὶ αεἰνϊηρ5 ννοσα ἰηδεοθά αἰγοαάν οοπιμ]εῖδά ; Ὀυζ 681}}} 1 νυαβ 
ΠΟΟΟΒΘΆΓΥ ἤογ ἴηε ἐλίγά ἴο Ὀ6 Δοσοπηρ 8864, ὨΔΏ ΕἾΥ, (6 Ὀεὶῃ; ρΡετ- 
“κπειεὰ υγ {πε ΗοἿγ ϑρμίγιῖ. (Εὐϊ γηγῖυ8.) 
1 ἀπὲ δῦονε ὑδαι! τειν κ8 οὗ Ειϊπγτηΐυϑ, (τοῦδ 

ἀεγίνει ἔοι ΟΠ γγϑοβίοῃλ,}) ΤΑ Ὺ 6. ΑΓΔ οἷοά ἢ ΟἸ] οννΐης; οὔϑογτα- 
τἰηπ8 οὗ 1 αρο. “Νεαια ἀυθιϊαγὶ μοίενεῖ, Δὴ Ψ96808 γα βὺ0 υκὶ 
εἰ ϑρίγίϊπι 5101 δή ἀἰσίιιπ) ὐἱτ τὸ νυ ]]αῖ. Θ΄ δηΐπι ἰδθογασα νο]υϊῖ, 
ἐονία ᾿ποδϑϑιῖπὴ ᾿ἰΔΌΟΓΑΓΟ ΠΟ]υΐ. Μεγοεάριῃ οχ τοδϊδιπθηΐο ὀχϑρεοῖα- 
μναῖ, ηυᾶ ἐχοϊ ἀϊδϑδοῖ, ηἰοὶ ϑριγ[απὶ ταἰβίβθεῖ. ἨἩΐο δῃΐῃὶ ογαῖ εο ἀεϑίϊ- 
Ὠδίυ5, τι Ὠφγοαϊ αἴεπὶ ΕἾ Ο Ῥογ ἴϑϑαῖ οἰ ρογεῖ, ογπδιεῖ, δὰ εἴπ 
αὐάυςογοεῖ, εἰ δά ποποτγαηάιϊι) ΕἸ πὶ εἴεοῖΐοθ δρίοβ σχεάδογειῖ." 
([δπῖρε.) 

. αὶ Ἴπι9, Κυΐϊηοοῖ οἐχρίαϊῃβ ἰΐ δαάοοσεγο, οοπυίΐπεενο (85 ἰῃ Ψψοΐῃ 8, 
46. δπὰ ΨἘ]αη, Ὗ. Η. 1251. δηά εἰϑεῖνῆοσε ;} δπά Βρ. Ῥεᾶσοθ, “" οοπ- 
οἱποο (6 ωὡοτία,, τὰ ἰξ 566 νυνβδὶ ἰζΐ ἀἸὰ οΐ δε Ὀοΐογα οοηοδγηΐηρ 
δἷη," ὅς. 1,λγρ6 σορδγεβ ἴῃς Ηδῦγ. ΓΙ ἼΠ, δπὰ ἐχρ]αὶῃϑ ἰξ οὗ [8Ὲ 
σοῦῖκ οἵ ἃ ἴθδοποσ, φυὲ υεγίἑαίεπι, φμς κλαςέεπμε πολ ἐεΐ αρηϊία, ἰία αα 
εοπεοϊοηξϊαηι οἰἰαπι τοπὶ επί ἀοπιοπείταξ, μὲ υἱοίαξ ἀἀγὸ πιαπὰδ σομαίατ. 
(ϑ8υ Φοίνη 8, 9)) Τιε Ἰεαγπθὰ οοπιτηεπίβδίον ἤθη ὈγΏρ 5 ἔογννδιά ἃ 
δτεαῖ 1158 Οὗ [685 θρογίδηϊ πγαίίογ, ἴο νυν ον 1 Ο8 ἢ ΟὨΪῪ ΤΟΥ ΤΟΥ͂ 
τοαίεγθ. . ᾿ ᾿ 
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υὲποοά οὗὨ οτοῦ δηά βίη, δηά Ῥγουρῆης ἴο Δοκηον] ρα 
{πὲ ἘΒαῖγ σουηίτγπθη Πδά (ὈΥ τολθοϊίηρ, ρογβθουΐ- 
ἱπρ, δηα ογυο γιηρ «ζ68115,)] σοιηπλίοα ἐἶ6 πιοϑί 
δἰτοςίοι!8 8:ῆ5. δ66 Αςίβ ὦ, 14. βθ66. 
ΟὟ Βαϊ 18 πηραής ὈΥ δικαιοσύνη, ΠΊΑΥ 4150 86 6Χ- 

Ρἰαίηθα ἔγοιῃ 86 σδιι86 80] οἰ πϑά, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα 
μου ὑπάγω, καὶ οὐκ ἔτι θεωρεῖτέ με. Εον οὖν Τιοτὰ 
βϑοοιηρά, αἴζογ [ἡἰ5 ἀδαίῃ, ἕο ἢδανο ἰοβί [18 σᾶι86, δη ἢ 
1ο "Ὀ6 ψῆδὲ 106 ον γοργοϑθηίθα ἢ]αι, 4 γϑῦδὶ], δὴ 
ἱπηροβίογ, δῃά ἃ ββειάο Μεροίδ. Βαυΐ, αἴϊογ ''6 δά 
τοιιτηρα ἔτοιη ἀφαιῇ ἰο ἰδ, δηάὰ δα δϑορηήδά ἰο 
Ηδανοη, ἐδθη τ ὰ8 δὶ ἰθεησίῃ υπηάδοιβίοοά (δαί Πα 
νγ88 υ8ΐ, Οἷγ, Ἰηποσδηΐ, ΠΔΥ (νη αῖ ᾿6 ῥτγοΐδββϑά 
δἰ πη861 ἰο ΡὈ6,) ἐλε ϑὸηπ Κ᾽ σοά, (ῃ6 ϑαυΐοι" 9 ἐλδ 
ἀμηιαηθ τασο. ΤῊ 8 οοιϊὰ ποΐξ ᾿ᾶνα ἰακθη μίδςσ, 
ὉΠ|655 Οοὐα Ππαά ταδιβϑϑὰ Ἀϊπὶ ἔγοπι {Π 6 ἀρδά, γϑορινοά 
᾿γ1π| ρΡ ἱπίο Ηδανρῃ, αηὰ βθηΐ (6 ΗοὶΪγ ϑριγ. Τὸ 
(}}18 ῥσοοῦ οἵ ἢϊ5 ὨΊνΊΠ6 Πλ1551 0 οἷν 1 οΓα β6θ8 σοῃ- 
ΠάθΏΑΥ ἰο ἤᾶνα ΔρρΘδίβα, ἴῃ 8, 28. 12, 82.; 48 ἀϊά 
αἶδο (6 ΑΡΟοΒι168. 866 Αοίβ Φ, 22, 8664. 17, 81. 
Ποιῃ. 1, 4.1 ον. 15, 14. 8:86. 1 Τίη. 8, 16. 'ἄχο. 
ἼΠ18, {πογϑίογθ, 18 16 δικαιοσύνη ἤδγα πιοης οηρΩ, 
Τδπιοὶγ, 6 λοἐῥπθ58 απὰ ἱπηοσθησο οὗ Ολγὶσδί." 
ΕἸ, δε 18 πηθδηΐ Ὁ κρίσις, 15 (ο θ6 ἀείογιηϊηρά 

ἤτοι [ἢ6 ψονα8 [Ὁ] ον !ηρ, ὅτι ὁ. ἄρχων κόσμου τούτου 
κέκριται. ΝοΥ,, ὈΥ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, 6 ἢᾶνα 
ΔΙΓΟΔαΥ γρπιαγκοιὶ ἂἱ 12, 81. 185 τηϑαῃΐ 411 {Π86, 
Ποῖ ογ ΟΘΉ {1165 οὐ ὅεννΒ, ψ ῃο δά 16 ροννοσ οἵ ̓ ηλ- 
Ρεάϊησ {Π6 ρῥγοραραίιοη οὗ (ἢ6 ρΌΒΡΘΙ, ραγε συ αγὶ Υ 
(Π6 ον βῆ 6, ΟἸΜ ΕΡΡΙΘϑίβ, ΟἹν} δῆ, δηά 
ῬΠΑΓΙΒ6 68: ΤῸΓ {ἢ 686 Ψγ6ΓΘ Θβϑρθοῖαν [Π6 σᾶ1156 Οὗ ἢΪ5 
ποῦ Ῥοίηρ ροπογα ΠΥ τοσοσηϊβρα 848 ἰΠ6 Μοββίαῃ. Βμξ 
{18 ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου τῦαδ σοπάεοηιθα (κέκριται), 
2η 81 1110}} ἃ8 ἢ8 ῬΟΥ͂ΨΘΙ )ἈΔᾺΒ Ὀτοκθη δηπ αἰ] Π]8Π}66, 

ἤ Ἐὸγ το ΟἸ εἶδ ᾿ς πμμδῖ Ὀ6 ΔρρΠοαά, Ὦν {πΠ6 ϑυυαμαϊοη οἱ μου. 
. Α ΒΑ, μ86 οὗ δικαιοσύνη, ΟσουΓα η ῬΒ. 7, 9. ννῇεΓο ΡΥ ἀπ Ε9Π 
ΔΓΕ ἱπίοσοδησε, απ (Π6 δορί. ἢδ8 δικαιοσύνη, ἀκακία. 80 8]ε0 
5.18, 41, δηά 95. ννίογα ΟἿΣ δπὰ [39 Ἴ2, σογγοβροηα ἴο δικαι- 
οσύνη, Δῃὰ καθαριότης τῶν χειρῶν. ὈΟπηράγα αἶϑὸ [ἰκ6 23, 47, 
([Χυ].) 
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8Π4 {πογοίογα ἢ18 μαίγοά ννδϑ [τυϑίγαιοα, δα 5 σουῆς 
86]5 δηά ἠδοα5 Ὀγουρς το παυρῆς. Απηὰᾶ {818 τῦᾶς 
ἄοπθ Ὀγ ἰΐΐ6 Ηοὶγ δρίγι, (ἢγουρῇ [Π6 τη] η]ϑέγν οὔἽΠ 
ΑΡροϑβίϊ6β, ἤθη ἢ ἰδυσῇς τπδὶ 6818 85 ἴῃ ΟἾΪΥ͂ 
Δηα (τὰς Μέοββίδῃ, τηδί (ἢ6 Μοϑβαὶς ΘΟΟΠΟΙΩΥ ννᾶ8 ἴο 
6 Ὀτγουρῆῶϊ ἴο δὴ 6η6, (ἢδι {Π6Γ6 τγᾶ8 ὩῸ ἸΟΠΡΘΙ ΔΉΏΥ 
Ὠδοά οὗ 118 τί(ιπ] ρεθοερίβ, ἀηὰ {πτ {Π6 ΟἿ]Ὺ ΠΘΔῺΒ 
οἵ δἰίδιπίηρ βαϊναίιοη τννᾶβ Δ τη ΟΠ γι. Απά τυ, 
ἰη βρι(6 οὗ [Π6 δϑϑἰϑίδηςθ οἵ (Π6 ῥργίηςθ οὗ (18 νου], ᾿ 
(Π6 ροβροὶ οὗ “6518 (ἢ τγίϑί τνᾶϑ8 βυδγΥ ψΠΟΓα ργοιηῦ}- 
αἰδα, ἀηα ἢ158 Κίηράοπι ργοραρσδίοα δἱ Ψ6γβα] 6 πηι, 1ἢ 

Ῥλιεδίῖηο, δηά ζῃσγουρμουΐ {Π6 νοΐ οὗ {π6 εἰν"! Ζεᾶ 
νοῦ. Οη {Π6 σοῃίτγαγγ, {πὸ ρονχοῦ οὔ } ον 8} πη] ο 6 
ν88 ὈιΌΚΟη, Θβρθο οί! ν Ὀγ (6 ἀδοίγυσοη οὗ (μὰ 
Τεπιρ]6, δηά {Π6 ταΐη οὗ {Π6 εν 15} δίδίο 
ΤΠ ἀῦονο ᾿ἱπίεγργοίδιη οὗἉ (18 αἰ συ ] Ρᾶββαρα 

ΒΡΡΘαΓΒ ἴο ὑ6 (ἢ6 τηοβί ργοῦδο!θ, ἃ8 θθῖηρ δῖ οποδ 
Ἑςοηβοηδηΐ ἰο ἰῃ6 δὼ ἰοφμεπάϊ, δ σοπῆτγιηθα ἈΥ͂ 
[λοῖβ, ΟΧΡΟΓΊΘΠΟΘ, δηά ἰῃ6 ὄνοης. (ΤΙΓ8Π.} 

Ι͂ῃ {81ηι νίαν οὗ τῆ6 5υδ)]εσί {πΠ6 τηοϑί θη]! σῃίσποα 
σοιηπιοηίΐδίοτβ σοἰποϊάθ, 88 [ρ6, ϑοδορίίροῃ, 
Ῥεδτοθ, Βοβθηιῃ. δηἃ Κυΐϊηοο]. Αἠηὰ 80 α'8ο Ευτῃγ- 
ΤΩ. ; δχοορῦ ταῦ ἢ πυπήογϑίδηςβ εὖ ὁ ἄρχων τοῦ 
κόσμου τούτου, ἐΐθ ργΐποθ Ὁ ἀουϊέν. ΜδῺΥ ἰοατηοάᾶ 
[Ἴ6η, 88 Ροϑββίη, ϑομιπάϊΐοσ, Οτοίιυ8, ΗἩδιηπ)οηά, 
Μοτε, ιοίϊΖζοροη, ϑεϊιοοῖίρεη, δηάὰ οἴδοιθ, ᾶνα 
τπουρηξ (παῖ ἴῃ {πῸ ψογάβ8 ἁμαρτία, δικαιοσύνη δηά 
κρίσις, (ἴ6ΓΘ 18 8ῃ 8]] 8100 ἴο ([Π0586 Βογίβ8 οὗ οΥἹΠ]68 

Ἐ ΟἔίΠ6 πνοτὰ8 εἰη, τἱλίεοιαπεες, αὐὰ ἡμαάρηπεηὶ, ΟδσρΌ6}} αἰνοθ 
ἴΠ6 [Ὁ] οννίηρ δχρίπαϊϊοηβ. Οὐποογπὶνρ δἰη; ἰῃαϊ 6, ἐλεῖγ δὸβ ἴῃ 
Τε͵εοιίηρ; πη6, Λε  εοῦ ἴΠ6 ϑρίγις νν}}} ρῖνα ἸῃοοηίεβιῖὉ]6 δυλάεπος ἰῃ 
[88 πιΓΔΟΪ68 Ὑνῃ ἢ Π6 Ὑ0}}1 ΘΏΔΌΪΕ ΤΩ Αροβί]εβ (ὁ ρεγίοσῃ 1 ΓΩΥ͂ 
Ὡϑη6, δηὰ (6 Βυσοοβθ ν» (ἢ νυ ΠΟ ἢ Ὧς νν}}} ογόνγῃ πεῖν τοβοίηρ;. 

Οὐποετηὶηρ τὶ πίεοιδηρες; τἢδϊ 15, ην τἰρδίοουδηοδε, οἵ Ἱππο ΘΟ, 
ἴα ᾿υδιϊςα ΟΥ̓ τ εαυδε, (δι(ἢ. 27, 44. ν) οὗ νηΐος ἴ6. ββιηβ 
ΤΑΙ ΓΔΟΌΪΟΙΒ μοῦ ὀχογίθα [ῸΓ 16 ὈΥ τὴν Ὠϊδοΐρ᾽θβ, νν}}} Ὀ6 ΔῊ ἱγτὸ- 
ἔγαρϑθ!α ῥγοοῦ, σοηνϊ ποῖπρ; 8}} [Π6 ἡπηραγίϊαὶ ἐπα 1 παά (ἢ6 βαποίίοῃ 
οὐ ἤεαδνοη ἴογ ψ δὶ 1 αἰὰ εππὰ (απ ρΗϊ, απ τπδιῖ, ἢ τοηον πρ' Πιό 

᾿ἤρποο, Θοά Πα τἀ Κϑὴ τὴς ἴο Πἰτηβ6 1 Ὁ, 
Οοποογπὶηρ μα ρηιοπὲ; τπδῖ ἰθ,  ὲυΐπο γμάρηιθηῖ, Βοοη ἴο ὃς τηϑδηὶ- 

φεϑϊοά ἰὰ ([Π6 ρμαυπίϑῃιηεηῖ οὗ Δ ἱπογεάυ]οιϑ Ὠδίίοη, δηὰ ἰη ἀθοίδηςα 
οὔτε τγυἢ. (Οαημθε}}.) : : 
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τοϊγοβραπάιτηρ ἴο ἐ6. “ον ἢ Τγιθυ πα}. Βυΐ) ἴα {Π6 
δαδρίδιοη οὗὁἨἉ [6 Πγροί 658 (βᾶγδ [,ΔΠΡ6), ΤΊΔΩΥ 
{Πρ ἀγὸ ἰδίκθῃ ἴοσ στγδηίθα, μοί ργρουδά, δῃὰ οὐ 6.8 
ΒΓΘ ΠΙΒΟΓΑΌΪΥ ἰογίαΓοα, 80 88 0 Ὀ6 Β ὈΒοσν μέ ἴο 8 
δϑιυιηθά δὴά υοἰουπάορα ΒυροίῃοϑιβΌ. Δηὰᾶ 8485 ἰο 
(τοί 0.55 ορίπιοῃ, ἰπδὺ {Π6ΓΘ 15. ἃ Γοίδγθοησα [0 [ἢτγοα 
δοσίβ οὗ οἷν} ργοςθββ68, [ἢ 6 ψ οἷα ἀἰβ οάοῃ δά ἢ9 
Ρίδσα Ὀυΐ ἴῃ Β18 Ὀγαίῃ : ποΐί ἃ νϑϑίϊγε οὐ δὴν 8.0 ἢ 18 

. ουηᾶ Ιῃ δείάθῃ 46 δγῃθα,, ΟΥ ΔΏΥ Οἰλογβ 00 ἢδνρ 
ἐτοδίβα οἡ ἰδδὲ 8300]6ςζ. ὌΝ ! ' 
ος ἘΠΕ Ἰραγῃθα σοζηπιδηίδίοσ ἰῃ6 δά ορίβ, Δηή οχἀθ8. 
γολΓ5 (ἰΒουρῇ ποῖ νϑσῪ β:σοθβϑ  ν.) [0 Θδβίδ Ὁ 158 
(06. Ἰοἰογργοίδίοη οὗ (δίνη δηά. Οσσσδιι8, Ῥνῆο 86 
(Π6 ψνογὰβ ἴο πιθδῃ, δὶ, 7μδέϊοο, δηὰ μάν ηιθηΐξ. ᾿ 

Κυϊηοσὶ γδγκ8 οἡ [ἢ 6 τιι56 οἵ ὅτε 'ῃ [Π6 βοπίθποο, 
ὅτι οὐ πιστεύσουσιν εἰς ἐμὲ, ὈῪῚ ΜὨΐοἢ 18 ᾿Ἰηαἀϊςαιοα ἐἠδ 
ἐλίπσ ἰέδοί ἐπαέ ἤόγηις ἐδ δεὐ)οοὲ οὐ ἐδ ιυογά5. . ὅο 
ἘΠῚ. 1, 27. 4, 92. 1 Τῇρβ8. 1, 56. Τῃ6 Απιίϊδαὶ 
Οτϑοκ οοπιεηοπίβδίογβ, δηα {π6 φῦ! θοῦ πποάθγῃ ΟΠ68, 
{{Π| ἐσγορίουβὶν ἴῃ ἀερθαίϊηρ ν᾿ θῦμοσ [Ὁ ββου]ά 58 
{δκϑθη εἰδικῶς, οὐ αἰτιολογικώς. ος ἱ 

12. ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βασ-: 
τάφειν ἄρτι. Ουγ] οτῇ Δα, ᾿Ἰηἀ 664, βροκδη βοψον δὲ 
ΘΡβουγο!ν : δι (6 ᾿ωρθτέεςξ νον ψθι ἢ ἐδ ἀ!86]- 
ΡΪ68 γοὶ ροββαββεὰ οὔ 6856 βι} 0] 6οἴ8, {Π6 1} βίον 685 οὗ 
σΟΙ ΓΘ 6 8ίοη, 8Πἃ δβρθοῖδ! ν {Π6ὶγ ργο)υάοο8. ψ "ἢ 
τορατὰ ἰο (6 ἰθιρογαὶ πδίιγ οὗ ἴπ6 Μ 5518} 8 Κίηρ.- 
ἄοπι, ἐογραὰ ἢϊπῇ ἴο δηΐθγ ᾿ηΐο ἃ [ὉΠ|6Ὶ Ὄχρίδηδίϊοη, 
ΟΥ σοι ποδία {ΓΒΟΓ Ἰηέογιηδίϊοῃ οἡ {1086 ροΪ 8. 
Το το. οίν ϑριγὶἐ τμογοίογσο ουὖν ΤΙ οσὰ σοπραὶίϑ 
ἀῃ θα), ἴοῸΓ {πγΊ ΠΟΥ ἰππίγιοίοῦ : 4. ἀ. “41 σοι! σοι" 
ΤΑΙ δἴ6᾽. ΤΏΔΩΥ ΟὐΠΟΣ ἀοοί 68, θὰ γ6 οδηποῖ ὈΡΆΓ 
(οὶ πον." (ΤΙ Δ.) ΒΥ {Π6 πολλὰ (ἰ. 6. (ἢ6 
ἸΏΒΏΥ ζμγέλογ' ἀοοίγὶπ 45), 18 τηθαπί (Π6 Δργορδίϊοη οὗ 
{ἰὸ σογοιοηΐαὶ ἰανν, ἀπα 1[Π6 τοπηοναὶ οὗ δὶἱ ἀϊβιλης» 
(ἴοη Ὀοίνψοθη ον δηὰ (ὐθΏ{168. (Κυϊη.) θοδανάρσα, 
ἔρο, {πὴ Κ8 (Π6γ τοϊδία ἴἰο (6 δυγοραίίοη οἵ {6 σθῦθ- 
[ΩΟΠΪ8] ἰανν, ἰο (η6 ἀοοίτγιϊηθ οὗἁ λιιε1|Ποαίίοπ Υ ἔδιἢ, 
[86 τοὐδοξίοη οἔὨἍ [6 796 νν5, (86. σ Πρ οὗ τη 6 (6168, 
δη 1Π6 Κα; νη οδ, Π6 οὔβογνοϑ, τ] ς ἤδᾶνα ρίνοῃ 
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8016 οὔξδηςα. ἰο ἐπα 1) 18610168, 11] {π6Ὶν σοιπηδιηϊηρ 
ῬΓο)υάϊο 68 6 Γ6 γοηονθὰ. 

Βαστάξειν, πκΚ6΄ {16 1,Δ(1ὴ δόγγδ, ποί τηίγθ ΠΥ 
βίρηιῆθθ, 88 ἤθγο, ἴο οογιργολομά ; οἵ νῶϊος {Π6 
[οϊονηρ δχϑίηρῖθβ δία δἀάυςοθά δγ ἡ εἰβίοίῃη. 
Ἐρίοείοι. 86. ἄνθρωπε, πρῶτον ἐπίσκεψαι, ὁποῖον ἐστι τὸ 
πράγμα, καὶ τὴν σαυτοῦ φύσιν κατάμαθε, εἰ δύνασαι βασ- 
τάσαι. δϑιυϊάδ9. πάσας δ᾽ ἰδέας ἐξήτασε, πάντα δ᾽ ἐβάσ- 
τασε φρενὶ, πυκνώς τε καὶ ποικίλως τοὺς λόγους ἀνεῦρεν. 
Ηογ. Α. Ρ, 809. Νογβαίας ἀΐυ, αὐἃ μδγγο τγϑουβθῆῖ, 
ἐκ ναϊθδηΐς [πηοῦὶ. α)] κτα ΕΗ. 2. [0]. 1406, 1. 
ὑ[80} αιιὰ ποτὰ οσιιπὶ ᾿ρ8ὰἃ ἰοηιοῦ, Ποη ροέοδέ ρογέαγε. 
Μδεοἢητα, ἴο]. Φ2. 1. οὐ Εχοί. 14. Ὠιχογαηΐς [5γδ6- 
ἴ : αυδπάο 1Ππἃὰ ἤει 2 Βοϑθροηάϊς Μοβθβ: ογᾶβ 
Γαροββουυαηΐ [βγϊτ : Μόοβθβ τηδρ (ΕΣ. Ὠοβίοσ, ἤοῃ 
»οϑομημια εἰἐμα ρογέα». 

ΤΙΙ8. ἱπιογργοίδι οη 18 80 βυρροτγίοειἱ ὈΥ τηϑὴν 
Οτοοκ Ἐδίπετθ δηὰ σοπιμηθδηίδίοῦϑ, ἃ9 4180 ὈΥ {Π6 
ϑγτίας ψϑϑίοη. (μη πῇδὺ ψοπάργ, ἐπογοΐογο, ον 
80 ἰοᾶγηθδά ἃ τπῆδῇ 88 [Δὴρ6 σουἹὰ ἀουδέ ψδείμογ 1 
18. ΘνΘγ τιϑ6α οὗ ἐπέοίίοοέμαἑ οοπιργοἠθησίοη : ἃ ροὶηξ 
ψῃοἢ δὰ ἰοης Ὀεΐογα θθθη θβίδ Ὁ Π5ῃ 64 Ὁγ (ἰδβαυῦοη, 
ψἢο Ρῥγοάιισθὰ Θχδιρ 68 ἔγοιῃ {6 (Ἰαβϑ:ο 81] ν᾿ γὶῖθΓβ. 
ΤῊ πιρίδρδθογ, ᾿ηἀ666, 15 ἴο Ὀ6 ουηα ἴῃ πιοβὲ ἰδη- 
σύδροβ, ανϑη {ἢ ποάθι ΟΠΘ68 ; 88, [ῸΓ 1η8[4η66, ἰῃ 
Οὐ ρΆΓΑ]]6ὶ αχργοβϑίοῃ, ο μπάθγϑέαηά. 1,τηρ6 ἴδ |κ68 
ἰϊ, οἵ πιοηέαὶ τηιδοοιϊἰψ : νν ιοἢ, ΠΟ ΝΟΣ, σοπλθβ ἴο 
[ἢ8 β4η6 {Π]ηρ, 

18. ὅταν δὲ ἔλθη ἐκεῖνος, τ. π᾿ τ. α. ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς 
πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. ΒΥ ἐκεῖνος 18 τηθδηΐ ιν ἀερμέψ, 
απὰ ψοιιῦ αἀυνοσαίθ6. (Αὐτοῖϊι8 οΟὔβοσνοθ ἔπαὶ [Π6 σοῃ- 
ΒίΓΙΟΙΙΟη 18 ψῆδί 18 σα θὰ κατὰ τὸ σημαινόμενον, ἃ5 
ΘΧδηρ 68 οὐἁἩ ψηϊοὴ (Οοιπαγα οἰΐοβ ΨΦοδη 14, 96. 1δ, 
40. Βρῆῇ. 1, 18. Αςἴβ 26, 17. βοπι. 9, 28 ἃ. 94. 
(αἰαὶ. 4, 10. [1,λρο σγοηλγκβ (πὲ ἐκεῖνος 18. Θηϊ- 
»λαέϊοαί, ἀηἃ «α͵80 ἀδηοῖθβ {πΠ6 ρϑιβοηδ τ οὗ {86 
ΡΙΓΙΕ; 88 Ἀρρθᾶγβ ἴτοπὰ (Π6 Ρογβοηδὶ δοῖβ8 θα 88- 
Βορθεα ἴο ΠΙΠ1. " 

ΤἼδ νορᾶβ ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν ἃΤΟ 
11 σοηάογοὶ ἴῃ ουγ ΕὨρ] 5} ἰγαηβίδιίίοη “ Ἰμΐο 4]} 
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(ΤῸ :" νη οι. νουβίοῃ 88 Ὀθθη ἔσ]ονοα Ὀγ οά- 
ἀγίάρε δηὰ βοιηθ οἴβθιβ. ΕΓ ῥγείεγα ]8 8 (ῃδὲ οὗ 
ΟδιρὈ6}}, ““1ηἴο 4}} ἐλθ ἰγυιῃ." [8ῃοιυϊά τϑίῆοσ, 
Ὠονόνογ, γοπάογ 1ἃ “Ἰηίο ἐδ ευλοίο ἐνμέλ." Τὶς 
86η86 ἀδοροηάβ ὕροη {Π6 δγίῖοϊθ, δηά (6 ἔογοθ οὔ 
'π {πΠ6 ργδϑϑηΐ ρᾶϑϑᾶρὲ ὅ)ἷὰ8 ἢγϑθί ροϊηϊβά οἷἍἱ Ὀγ [.6 
ΟἸοσς, ἰῃ ἢϊ9 Ατῖ. (ει. 2. 1, 2, σι ἤθγα ἢ6 Π]υ8ἐγαῖθϑ [ἢ 
[τοι 508. ΒΕ]]. 8. δηά Ρ]αῖ. Αροὶ. ᾿π ψηϊςῇ ϑοογαίθϑ 

. τἢὺ8 δἀὐάγοββοβ ἢ5 Ἰυάροβ: ὑμεῖς δὲ μου ἀκούσεσθε 
πάσαν τὴν ἀλήθειαν, εἶς ευλοῖς ἐγμέἠ: ΜὨΪΟἢ τοιάδ 
ο6 οὗ (6 ψογαϑ8 ἘΠΕ ΟΕ ἸΏ Οὔ σουγίϑ δ΄ 5 θη; 
ἴῃ ΔΥ ΨΙ|ςῈΠ688568. 80 Αοσίϑ Φ0, 27. πᾶσαν τὴν βουλὴν 
τοῦ Θεοῦ. Τὴ8 πάσα ἡ ἀλήθεια ἀδηοίΐίο5 {Π6 ψῇο]6 
ϑυβίθῃ οὐ (ῃγιβιίδη ἰγὰτἢ διξοα ἴο (Π6ὲγ τ η!ϑίγυ,"Ἐ 
οὗ ν μοῦ οὐἷν 4 ραγέ Ὠδα γεῖ [γχϑ6η σοιηπηπηϊοδίοά, 
οη δοοοιηΐ οὗ {θῖν 8688 οὗ σοπιργα βθηβίοη δηά 
ἀοορ-τοοίεα ρῥγο)ιαϊσ68. 

Ὁδήγειν ῬΓΟΡΟΙΥ δβιρηϊῆθβ ἰο ροϊπί ουῊζ (πΠ6 γοδάς 
αν, ἴο συϊάθ ΔΠΥ͂ οη6 τηΐο 1 ὈΥ ᾿οδάϊηρ Πἰπὶ : 
ϑα]ν, πιοίδρμῃογίοδι νυ, ἐο ἐθαοῆ. ἱπδέγιοξ; ἃ8 ἤθτα δπά 
ἴη Αοἰβ8 8,31. ἴη [18 86η86 1 δα ΠΕ Τσσυτγβδ᾽ 
{πΠ6 δορί. [ἢ 18 ἰὴ ἃ ΨΘΓΥ 51:0}1}}8Γ ρ8888ρ6 οὗ ᾿5. 25, ὅ. 
ὁδήγησον με ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν σου, καὶ δίδαξον με. 80 {Π6 
ΗδεΡ. ὙΥΤ τη ῥ8. 86,11. ἴῃ οἵδογ ραββᾶσθβ οὗ {ἢ6 
8816 Ὀοὺΐκ ἰἴ 4180 οσςιΓ8, [ΟΠ] οννοα ΟΥ̓ ἐν Δηἀἃ ἃ ΠΟΙΙΠ 
1η 1Π6 ἀδῖίίνθ. Τ6 πιθίαρμοσ 18 ἔοι πα 80 ἴῃ {Π6 
Βαῦθιηϊσαὶϊ ψνιζοτβ, δηὰ ἴῃ Ῥῆι]]ο. Τῆι .Α]50ο ΗΕ. 
ΕἸΊ6Ζον (βρϑακίηρ οὗ [ῃ6 ΗοΪγ ϑρίγιῖ) : “ὙΠ ϑρίτς 
οὔ Ηο]τηθ85 ἄν οὶ ἢ ΨΦοβΘΡἢ ἔγοπ ἢ18 θογμοοα ἴο 
106 ἀδγν οὔ "18 ἀθαίῃ, απὰά σμιάθα ἠϊπι ἱπίο ουϑγῳ τοογὰ 
97 τοϊνάομι. Ῥίνἶο 201. (. (οἰτεα Ὀγ [,Δ1|Ρ06) : τούτω 

ἃ Τιίπδη ἰηήδεεὰ ρο68 γεῖ ἔτ ΕΓ, δὴ 1 πγαϊηἰαΐη5 (αἰ πᾶσα ἡ 
ἀλήθεια ἀδηοῖαβ ἐἠα σέγῳ ἐγμί ἱἐεεἰ, πἰϊ που δι ΙΓ ΠΥ ΟΥ ἀσρτγανα- 
(ίοη, ἴο ἴΠ6 ᾿}Πιιϑιγαϊοη πὰ σοιαργεποηδίοη οὗ υνη!ςἢ ποι ἢΐηρ᾽ σδῃ 
θὲ δι άεά, αδηά ποιῃπίηρ ἴδῃ ἄνναᾶγ, [Ι͂ἢ {}|8 8θ6η86 ἴι6 υπάογϑίδηαβ 
Φοῆη 14, 17. τὸ πνεῦμα τῆς ἀλήθειας (48 ἱπάεεὰ Βρ. Ῥέαγοα πὰ 
ἄοπε Ὀεΐογα τ). “ Βιυῖ ὃὉγ ἐλε ἐγμέλ (οοπίϊηι68 Π6,} 18 πηεδηῖ, ηοΐ 
1Π6 Ὡθϑοῖο οὗ [η6 Ὠ᾿νῖπε ἀοοίτί θα, Ὀὰ1 1Π6 ΟὨϊοῦ πορλάϑ δαῃὰ [ἢ εἰιπὶ 
οὔ, Ὠδπιεῖγ, ΟἸιγῖϑῖ, 8. ρθυβοῇ, ἔογίι πθϑ, δηὰ (6 ννοτκ οὗ γεάειηρ- 
τίου." ᾺΪ8 Ιδιἴον ογ τἰοἶ8πη, ἤούγαν αν, ΤΩΔΥ 6 γεργ δα 89 δοηεν ας 
ῬτΘολυίοι. 
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μὲν οὖν τὸ Θεῖον ἀεὶ παρίσταται πνεῦμα, πάσης. ὀρθὴ 
ἀφηγούμενον ὀδοῦ. 1 ἴῃ ποί ἀνᾶγα (ἢδ δὴν (ΟἸ855108] 
ΘΧΘΙΏΡ 68 ἤδνα ὈΘοη ργοἀυσορα οὗ {πὰ τοογά ; ἰΒουρῇ 
Ι σι 6 Γ ἴο ἢᾶνὸ οἶζοητηοίν ἢ {Π6 τιϑέσρῆδον ἴῃ κῃ 6 
ΟἸΙ48516 8: δ8, ἴοσγ ἐηβίδηςο, ἰῃ Εϑοΐγ]. Ργοιῃ. Ἦ. 607. 
δυστέκμαρτον εἰς τέχνην Ὅδωσα θνητούς, ψίογα [6 
ϑομοί αβὲ Ἔχρ]δίηβ, εἰς γνῶσιν καὶ ὅδον ἤγαγον. ΖΕ δον]. 
Ἄραπι. 184. τὸ φρονεῖν βροτοὺς ὁδώσαντα, 8ηι1 ἩΘΓοασοΐ, 
4, 189. τὰ ἀπ’ ὑμέων ἡμῖν στώς ὁδοῦται, ψὮΘΓΟ 
δου νεῖ ρα Ό96Υ γοηάθιβ αὐριπιὶδέγαπέμ", τοσιπῖαν, 
δονγμπέμιτ. 

18. οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ---- λαλήσει. Α8 6889 
᾿ιδιὶ δίγοδαυ ἀνονεα οὗ Ὠιβηβ86] τῇδ 6 νν88 8 ἰορδία 
οὐ τῆς Εδίπαῦ (866 7, 28. ὅ, 45), (ῃΠδὲ Πα δεῖίβ Ὡϑῖ 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, οΓ ἠὲδ οιοη τοὶἐΐ, (ἃ5 'να [Ἀτ ἩΙΑΓΙΥ δἂν “οΥ ἠδδ 
ϑιυη μοαά,᾽) οἵ σαι νγα8 ἀδυνυϊβθά Ὀγ ἢ: π|86] 7 δηᾷ ποῖ 
ΔρτγΘΟΔΌΪῈ ἴο {πὸ ἀϊνίπο Ψ1]}}, (5666 7, 18. 14, 10,)ὴ θυς 
{παῖ [8 ἀοσίτιηθ 15 (δὲ οὗ αοά, (8εε 7, 10); 80 ΠΟΥ 
6 ἀθοϊαγθα (αὶ (ἢ6 δρὶγὶὲ οὗ ἐγμέδ Μ1Π'’ τος ἢ {ἢ 6 
ἌΡοΞϑ168, ἢοΐ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, οὗ ᾿15 ο δυιΠπογὶῖν, ποῖ 
νδί Δα Ὀθοη ἀϊθοονογεα Ὀγ ἢηηβο], Ὀυϊ ὅσα ἂν 
ἀκούση, 5.11. παρὰ τοῦ Θεοῦ (8, 96), ἰ. 6. {π6 ἀοο- 
{{1ὴ68  ΠΟΝ Π6 ἢδίῃ δοαγά ἥἔγοιῃα 16 Ἐδίοσ, δά 
τοοεϊνοά ἔτσοπι Οοά. (Καυ!η.) 
ΒΒ οἷἵγ ογὰ βροϑδῖβ οὗ ἰἢ6 ΗἩοΐγ ϑρίεις, αὔὲεν' 

ἔλδ πιαπηον Οὗ πιθη, ἃ8 οἵα ἰεραῖθ Ὑπὸ οὐρῇξ ἴο ΒΑΥ͂ 
ἠοίπιηρ θὰ  ψῆδιὶ ἢθ Π48 Ὀεθη ογάθγθα ὈΥ ἢΪ8 ργίῃ- 
αἷρᾳ! : 4ᾳ. ἃ. “ὍΠο ἱπβίγιοίίοη ἀαϊνογεὰ ΒΥ {88 
Ἡοἷγ ϑριγι 1} ποῖ 6 δμὸ αγϑὲέγίο, Ὀυϊ αἴτον [ῃ6 
1Π}υησξ!οη5 δηἀ (ἢθ ψ1}} οὗὁἨ {π6 Ἑαῖδδν,; δηά, {ῃδγθ- 
ἔργο, τηοϑύ ἔγσυ δηά ἀϊνίπθ. ΝΥ, τηογϑονογ, ἢ6 ψ 
θὲ ΟὨΪΥ Ορθῃ ουξκ ἴο γοῦν ἰδ ἡ Πο]6 ἐγ οὗ {Ππηρβ 
»αδί, Ὀυϊ 480, 88 οἴἴϊθῃ 88 Ὡδϑὰ 58Π4]} γϑηῦϊγθ, τὰ 
ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν, Η6 ψ}}} ργεαέςοῖ {Π1ηρ5 γμεζαγε, 
βαίογα {που ἢᾶνα μὰρρθηθά, δηά οὗ ψῃϊοἢ 1 ἀνθ 8814 ΄ 
ποίϊπίηρ ἰο γου." (ἸΤι4η.) Ηδ ν}}} ργεάϊοὶ νμδῖ 
8Π4} ΠΡρ6ῃ οἱἵπον ἰο {π6 νοῦ], τῃ6 «6 ν15ἢ ΡΘΌΡΙΘ, 
οἵ (6 οὔῆυτγοῆ. ὅθε Αοίϑ5. 11, 28. 18,1, 90, 96 δηά 
28. 21,11. 1 Τι. 4, 1. ὦ Τίιη. 8,1. Ερἢ. 4.11. 2 
Ρεί. 1,14. 2 ΤἼο55. ὁ. (ατοί.) ᾿Αναγγέλλειν Βιρη 68 
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ποΐ ΟἿΪΥ ἐο αππομῆσο, Ὀυΐ 4150 ἰο ἐεαεΐ, επσρομπῶ, 
1Ππϑίγαΐθ {16 πηθαῃϊηρ οὗ βοιηθίμιηρ οὔβουγα ; δηᾶ 
(ΟΥΓΟΒρΡΟη8 ἴο {ἢ6 ΗθὈ. ΓΙ. Τῆυ9 ΤὨΘοάοιοη οἱ 
1)4η. 92, 36. υ868 {18 ποτα οὗὨἨ [Π6 Θχρ]οδιίοη οὗ ἃ 
ἄγθϑη ; δη( [{ 15 5: 0}1|ᾶυ]ν 86, 1π (6 ΑἸΟΧδηάι]ηὰ 
Ψεγβίοη οὗ θεῖ. 24, 8, οὗ {6 Ἔχρίηδίίοη οὐ Εἰ 16 
Ϊαν. δὅ0 430 Αςίβ 20, 8. ῆῇοσο (ὴ6 ψνογὰ διδάσκειν 
8. 119 ΒΥποηγηθ. Ηδβυ 8, ἀναγγέλλει, κηρύσσει, 
λέγει. (Καυϊη.) ᾿ , 

14. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐ. τ. ἐ. Δ. ὙΠο86 νοσὰβ 
8.6 {Π8 ὈϑΙΔΡἤΓαβοα ὈΥ Κυϊποοὶ: ““ {ὈγΊΠοΓ- 
ἱηρ᾽ ΠΥ ἀοοίπηθ, ὈΥ ἰθδοἢηρ' γοιι, 8πα ((πβτουρῇ 
γΟΌΓ 1648) ΟΠ 6Γ5. ἢ6-. ΜΠ] σαι }56 Τὴν ἀν Ἰαραίοη 
δηΐ ΠΥ αἰρηΙΥ οὗ Μαββίδῃ ἰο Ὀ6 δοκηον)εάροα, δηὰ 
ΤΩΥ ΠΟΠΟΙΓ Ρῥτγοπιοίθα 848 ψ}6}} δηημοηρ᾽ γοῖι 88 διηοηρ' 
οἴθουβ." ὅ66 12, 238. Απά {πθη [ἴξ 18 δαάεά, ὅτι ἐκ 
τοῦ ἐμοῦ λήψεται, 1. 6. μ6 ψ1}} ἰθδοῖ (ἢ6 ἀοσίγηθ οὗ 
Οοα. Ηθ6 ἴ5 τὴν ἰερδίβ, δηά ἐμαὶ οἵ (6 Ἐδίῃον (15, 
66), ἢ6 Ψ1] ἀδίνεῦ ΠΥ ἱπ)υποιοη8 (18) ;- ναὶ ἢς 
Ὑ}}} ἰβδο ἢ γοιι, ψ01}}} θ6 οηἷν τὴ68 σμοέαγίμπι δ 58} 
ΠΝ οἵ την ἀοοίγ πο ; [ἢ 8ῃοτγί (Π6 ν ΥῪ βδῖὴηθ Ψ}}} 
6 σοιητηιηϊσδίθ, 8η4 ΠῸ οἶἢθγ. ΒΥ τάντα τὰ ἐμά ἰ5 

τηθδηΐ τὴν ἀοοίγἷηθ. ὅδεθ Μαῖίί. 11,27. (Κυ!η.) 

ΤΊ σίοτυ οὔ {πε 1,οτγὰ νγδϑ ραγγ σιαπὲ εείοα ὉΥ 4}1 ἰπαΐ Πα (οπί α 
ἢϊο αϑυηάδηϊ ἴονο), αἰὰ δηα βυβεγεα [ὉΓ ἴδ βαϊναϊϊοη οὗ ἴς Ὠιιϊηδῃ 
ΓᾶςΘ, δηκὶ ρδγιγ ἴῃ ἢ 89 Γεδυσσθοίίοη, δϑοοπβδίοη ἴο Ηδδνθῃ, δηὰ βἰκ(ἰη 
δῖ ἴῃ τρις παηὰ οὗ αοἁ. ΤΊ 8 ρίοσυ [6 ΗοΪγ ϑριγὶϊ ΠΙμιδι ται ον, 
ὙΠεη τ ἰπηρατιεὰ ἴο ἴε Ὀ θεῖ ρ᾽εβ. ἃ Ἴοοιηρ]εῖς Κηον]εάρα οὗ ἐπ 
ϑανίουν, θιϊοἀ ἀηαὰ απ ἰοὰ ἴποιη ἴο ὑγϑθοὴ {πὸ [γα «Ψ968ι. (ἢ γίοϊ, 
ϑηΐή, (πγουρἢ {Ποῖγ τηϑάϊυην, ἐαιιδοά ἢ8 αἰ γ δηὰ ΖΊΟΣΥ ἴο Ὀ6 τηδάθ 
Κηοννη, Ὀοῖδ διηοηρ κ᾿Ἰ6 768 δῃὰ (οϑηι 69. | 

Α5 ἴο ἴπ6 ννογάβ8 ζο]] νυ πηρ᾽, πάντα ὅσα ἔχει πατὴρ, ἐμὰ ἐστι, 6808 
Πεγα δή άιιοθβ {πὸ σαμδε τοὴν ἴπ6 Ηοἷγ ϑρὶγὶῖϊ ννου]ὰ οβρεοίΐβιν ᾿ἰηϑίγυος 
τῆ οπι ' τς (πὶ πρδ ρμογίαϊίηρ ἰο ἢ. Οὐυν [ογὰ ἢδα, θοτα ἴπδῃ 
ὉὯο6 ἴῃ {Π18 ρσοθρεῖ, υἱϊογεὰ {6 ἀξοϊαγαίίοη, “5 Ῥ Ποϑόδνοσ βθαῖ ἢ πηθ, 
δεοῖἢ (ἢ6 Βδίμον, Τῇα Ἐδίδεν '5 1 τη6, δηὰ ἵ ἴῃ ἴα Ἑδίμοσ. ὍΠὰ 
1] Πρ ἢ 1 Θρεαῖκ ἅγὰ ηοὶ πιῖηα, Ὀὰϊ [πε ἘΔίΠεΓ 8. ὮΒαῖ Ϊ ἀο ἰδ 
Ὠοΐ τηΐηο, ὃυἱ (πὰ ΑΙ ατ᾽ 8. 1. δῃὰ {ΠῸ Εαῖθοῦ ΔΓ οὔθ." 866 14,9. 
10, 28. 10, 3886. ΒΥ 84]} νοοῖ οὐγῦ [οὐ τηρδηΐὶ ἴο ΟΧργεϑ8 (6 ἱηέϊ- 
πιαίε εοηπεοίίοπ Ὀεῖννεεη Βἰτλ56} δὰ {ἢ ΕΔΊΠΕΓ ; Ὠοϊ ΟἾΪΥ ἴῃ γεϑρεοῖ 
οὗ ἀοοίτῖπο, Ὀθνΐ οὐὁὨἁ εὐ απᾶὰ οοιπεεῖ ἴῃ τἢ6 ῃγομηοίΐοη οὗ υϊηδη 
δαϊναιίοη. ὉὴΠδ ΝΕΙῪ 5816 ἔθ ΠΟνυβ ἢ 8 Ἔχργεθϑαεὰ ἰῇ ἴπε86 τνογάϑ, 
πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ, ἐμὰ ἐστι, πὰ (πεγεΐοχε ον Ιογὰ ἀϊὰ ποῖ 
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ΤΩ ΓΕἶγ πηθϑη ἴο δ8Υ, ““δῖγν ἠοείγίηα 86 6 ἀοοίτγϊηα οὗἉἨ τὴν Ἐδίνον, " 
Ῥυῖ βοπιει ἢίηρ νηοσγθ, πδηγεῖγ: “παῖ τὰ Βαίθενῦ πδίῃ, 1 ᾿ᾶνε; 
ταὶ 6 ΨΠεῖἢ,} Ψ}Π; ναὶ πὰ ἀοίῃ, ἀο, ἔογ {πε βαϊταίΐοη οὗ 
ζῆεη. Βείννεδη υϑ ἴΠ 6 γα 15 {Ππ6 πγοβί. ρεγίεςϊ σοιητηυηἶγ. ΑΙ τσ 

ἔγοτῃ ἴΠ ἘδίῃοΥ  ὃυϊ {ΠΟΓὲ 18 ποιδίηρ οὗἩ [ιἷ56 (Πδὶ 6 ησΐ 
δ'60 τηΐηαε. Τοῖα 'δ (6 δαῦια οσομηϑεῖ, νν}}}, ἔδεε ἴπρ,3, ἘΠ ΓΡΎ, ΟοὩς 
δηὰ {πὸ δάπ16 ὀρεγδίοη." Ἀν 4]1 νυν] ιῖοῖ «(}68ι18 τηδδηϊ ἴο δας, {δὶ 
ἢ8 οδυ56 5 ΔΙ οσ ΠΟΥ Ὠϊνίης, δηΐ, ἰῃ {πὸ Πρ οϑῖ ἀορτεο, ργοάσς- 
εἶν οὗἉ ϑαἸναίίοη ἴο πηδ). (ΤἸπιδη.) ' 

ἴη 1]υϑἰγαιϊοη οἵ {}ν18 τηγπῖεγυ, Ογοίδιιβ οὔϑογνοα (παῖ τ6 ϑοη ἷ5, 
85 ἰΐ ννόγθ, ἀποίδογ ΜΜαδίεν ΤἬνοὺ ἰνὶδ δι ΠΟ 8 ῃοδδοβϑίοηβ. 80 Τεῖς: 
ΚΠ! (ογπι5 1),6 Ηοἷγ ϑρὶγῖς τπ6 Κ οι οὐ ϑιίεννατα οὗὨ ἰῃ6 ἙαίΠ ΕΓ, 
δη (Πε Κίιοαγὶα οὐ Πορυΐν οὔ ΟἸ γι. βαμα ΓοπηαγΚ8 παῖ (ἢ 19 
θΒΒΒρθ 8 Θχοο ΘΠ δήδρίθα ἴο 651 80}}8ἢ ἴῃς ννο]6 ἀοοίγίηθ οὗ ιπ6 
πιλ)οδῖγ οὔ {ἢ Τ εἰ πἰἴγ ἀραϊηϑὶ ἴῃς ϑοοίηδη8. ““ ΕὺΓ (σοηζίμιιε5 ᾿ς,} 
ΠΟΓῈ ΔΓ ἐΐγδε ῬόΥϑ0ΠπῈ ΘΧρΓΕΒΘΙγ αἰσιρυ δῃοα ἔγοιη θδοΐ οἴασ, δηά 
γεῖ διθοηρ ἴθ τῆς οἰοβοδῖ οοπηροίίοι ἰ8 δαϊά (0 ϑυλμεϑῖ. Τῆα 
δἰοτῳ αδυτὶδεα ἐο ἐόπι 5 ορμαὶ; ἃπὰ νοεῖ (8 ὈΥ̓ ΠΟ πιϑβηδ ργεοϊιθϑ 
«|Ἰὰ δϑιιρροκίιοη παῖ ἴῃς ὅοη 8 {6 Ηεἰν οὔ πε Βδίμον, δηὰ ἴῃς Ηοῖγ 
ϑρίγιι [Π6 [μοραΐς οὗ Ὀοιἢ.᾽"᾽ 

16. μικρὸν, καὶ οὐ θεωρεῖτέ με --- πατέρα. Ουτν 1,οτά 
ΠΟΥ͂ 566Π|8 ἴο ἰἸαϑῖθη ἴο {π6 σοῃποἰιϑίοη οὐ ἢ15 ἀ15- 
ΠΟΥΓΒΘ; [ὉΓ ἢ 5068 Κ8 οἵ [18 δἰπιοϑὲ ἱπηπιοάϊαίθ 
ἀδραγίαγο, δηά, {πογοίογθ, ργοσθραβ ἰο Ἴσοπιίογί [18 
ἀἰϑεῖρί68β ἁηᾶογ τΠ6]γ βαραγαίίοη. (Τις πη.) Οα 
{18 τ γι 858 [Π6 ἐΟ]]οννηρ γα πλᾶγκ8 (ροῦν 
ἀειινοά ἔγουη ( γγβϑοβίοπι) : “ Αἴῖογ ἢανίηρ σμθογοά 
{16 ψ ἢ {6 αὐτο οἵ δηοΐδον αγναοίοέο, ἢθ το- 
ΟἸΓΒ (0 ΡδΙηἤ[ιὶ βι)θοῖθ. ΤῊ8 6 δὰ ἐγθαιθπι Υ 
ἄοπα Ἰ»εἴοτγθ, δηἋ [15 6 ἀοθβ ῃον ; Πδὶ ἢ6 πιᾶυ, ὈΥ͂ 
1115 ΔΙ Θγηαΐοῖν ἱπιγοάδιυςσίηρ {πἰπρθ στγαῖθία! δηά 
(Πϊηρβ ραϊηίαϊ, οἡ (ἢ 6 οὔα ἢδηά σοπιγέοι [πο πὶ ἤθη 
ἀο)οοίοά, ἀηὰ οἡ ἴΠ6 οἴπθῦ ὄδχϑγοῖβα {πθὶγ ἰογιπάφ, 
ψὨδη ὑπάργ {η6 οἰογίησ ἰηῆιισηςα οὗ ἤορθ. ὅγ8 
ΙΏΔΥ οὔβεῖνθ, ἴοο, {πΐ τῃ6 ἀ!5ς10168, δογ ἢανὶηρ; 
οοπίοπηρ δίοα Ὀδίογα ἤδη 411 {πΠ686 τογγῦ]6 {Π]ηρ8, 
ψοῦ α, ν] θη τ[ἢ6 βσθιια οὗ δοίίοῃ δπά {τ|4] δγιϊνϑα, 
Ῥθαγῦ {Π6 1 ἔδ τ πογα σου γαρθο 5}γ." (ΕὙΓΠΥπλ15.) 
“Τὴ ρῥγϑοθάϊηρ σοηβοϊδίίοη (οὔ βοσνο8 Νοοβϑϑοϊί, 

Οριυο. 2, 54) πηιρίν ἀν8}} τὸ γα ᾳ8}}}1Ζ6 {Π6 ἀΐβο! 168 - 
ἡ Ὀσϊηρ ἀοργινθα οὗ (ον ἐφασΐον ἀπά γιασέοθν ; Ὀὺξ 
1η6 ἀδρειϊναίίοη οὗ ἐπδέγ μοξίοη νὰ8 Ποῖ {Π|6 ΟἸΪΥ σαυ56 
οὗ {ΠἸ6ὶῦ βόοῦγον : {|| τηοϑβὲ Δ ΠἸσν6 ἸΝΩ͂Ν οὔ 5 {Ππ|Ὸ 
«ἰοραγέμγα οἵ τἰἸοὶγ ἐγοηά, [πὶ ογάογ, μογοίογα ἴο 
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βοθη 848 [ὯΓ 88 ροβϑβί 16 [ἢ]5 ὈΠΈΕΓ στο, .68118 Βέ 4168 
ἴο Γαῖβ6 {Π6 1 ἀγοορὶπηρ ΒΡ ΓΙ18 ΟΥ̓ Δβ50ΓΆΠΓΘ65 οὗ ἢ]8 
τοίυγη. (Νοαββοϑὶί.) , 

ΑἹ ἔτι μικρὸν ϑυρδιιὰ διάστημα χρόνου ἐστι. δο Ηοϑ. 
Ὶ, 4. Ὁ ἫΝ, ψῆθγα {π6 δερί. Γαη 6 Γ8 ἔτι μικρὸν, 
5ὸ α'5ο Ηὰρ. 9,7. Καὶ ἰ5 ἴον ἐν ᾧ, ἃ5 ἴῃ 14, 10. 
Ὑπάγω, οἡ δοσουηΐ οὗἁὨ {πΠ6 δ ἀθὰ ψογάϑβ πρὸς τὸν 
πατέρα, τηυϑί ηοΐ 6 ἱπίογριοίθα οὐὗὨ ( γίϑι 5 ἀραΐῇ, 
θυ. οὗ [18 γτοΐαγη ἰο ἢθᾶνθη. Τῆ6 ψογήβ οὐ θεωρεῖτε 
με ἅγδ ἴο Ὀ6 τοΐεγγο ἴο {π6 ἀραέ οἵ (ἢγίβί, δηὰά καὶ 
ὄψεσθε με ἰο ᾿ΐ5 νί51016 Δάνοηϊ 6 γ ἴῃ 6 ΓΒ γγθο ἢ." 
(Κυϊη.) Τὸ γαῖβα {Ποῖγ ἀγοορίηρ βρίγ8, ΟΠ γῖβε γϑε 
(6115 (ἢ 6πὶ {᾿ξ ἢ6 5Π.4}} οἷν ἀθραγί ἔγοπι {Π6]γ βίρῃς 
ἴογ ἃ δἠογέ Ἰπίογυαΐ, ἀπὰ Μ}}Π ἤθη σϑίυγη ἴο ἐμῃθι ; 
Ὀγ ψ ςἢ Πα τηϑᾶηΐ {πᾶ 6 ϑῃουαὰ οἡἱν 6 δυβϑηΐϊ 
ἔγουι {πο ὶγ βίσῃ δ ὈΥ ἀθδῖῃ δηα Ὀυσίαὶ; δι, ΔΡοΓ ἃ 
ἔενν ἀαγ8, νοι] τγοίυγη ἴο 11, ἀπά βῆονν ἢἰπη56 } 
σοῃϑρί σου ἴο ἃ}} οὗ {Πθιη. Τη8 ψὰ8 {π6 ἢγβε 
ΒοΙΪᾶ.θ. ὍΤὴδ ββοοπᾶ [8 βϑυρρεβίθα ἰῃ 1ῃ6 ψογάϑ ὅτι 
ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τόν πατέρα, Ἀιχκκὶ ψγᾺ8 {ὐνο-Τ0] ; 15, οἡ 
1πΠ6 ρα οἵ (ἸΠγῖϑί, Ὀθοδιδθ ὈΥ [18 ἀδραγίαγθ Π6 
8 ου ἃ ἀγγίνθ δ ροῦν δΔη4 πΊ8] ΘΒΥ 1ἢ ἤδανθη : φαϊνυ, 
οἱ) ἰῃαΐ οἵ {Π6 αἀἸ5ο10165, βίηςθ, ψί θη ἢ Δ σραβοά 
ἴο Ρ6 νἱβι]6 ἴο (ῃδ6πὶ, ['6 Μοῦ], ἃ8 βἰ({Ἰησ δὲ {Π1|6 
Τρ Παηα οὗ (Π6 Ἐδίῆογ, ἱπιρᾶγὲ ργθαίθγ Βοηῃθῆλ!ιβ8 
{πη Π6 δὰ «ἰγεδαν σοηΐεγγεά νν θη ργθβθηξ (σοηι- 
Ρᾶνθ 14, 28); δηά, τλοόύθονοσ, (848 1)οήάγιἀρε οὔ- 
56 ΓΝ65) Ὀγίηρ [Π6ηλ ἴο 8ῃ δἴθγμαὶ ἀροάθ. [1 15 σο- 
τηγκοά Ὁν ΕὐΠγμλῖ8, {παῇ οἱὐ ΤΙ ογὰά Δ] νναγ8 σ41}5 
{Π656 {Π1ηρ8 ἃ ραϑδασο, {ΠΟΘ ΌΥ Βῃθνιηρ (πὲ ἢ 5ῃ4}}} 
ῃοῖ ΡῈ ἰοηρ ἀοιαϊηδα Ὀγ ἀφδιίῆ. ; 

18. ἔλεγον οὔν᾽ τοῦτο τί ἐστιν ὃ λέγει. ΤΙ15 ἀ0}Π 685 

ἘΊΏ 14, 19. ἱπάοοί, {π6 σοηίοχί κεαιῖνε8 τπαὶ {ΠΕ ρἤ Γαδ καὶ θεωρεῖ- 
τέ με εἰιουϊά Ὀε ἰακεη, ἰῇ ἃ πη δχίεηήδ βοηβ86, ὑὕοίῃ οὗ {ΠπῸ Ὀυἱδέδίδ 
γτεβεπεοε οἵ (γῖβὶ, αὰ οὗ (ῃε ἱποὶξἐ 6 οὐ, 88 μϑεγοθρεῖθ]ε ἔσοι (ἢ 6 
οὔεοῖ: Ὀύῖ ἴτ ἀοο8 ποῖ Ἰεηςα ἔοϊϊονν, ἴπᾶϊ γα αἰὰ ἴο δβοῦῖθε ἴῃς δᾶ) 
Β6Ώ86 ἴο 18 ἔογηυα ὄψεσθέ με. Το {18 ἰηϊογργοίατίοι ἴπ6 τνονά8 
οἵ νεσῦ. ὁ. δῖε ᾳιῖα χερυρηδηΐῖ, δβίησθ 86 σδηηοῖ ὑε δχμ]͵αϊηεα 
(1658 ἴῃ ἃ ἔογοεὰ 86η56) οἵἨὨἁ {{π εἴσοδον οὗ (ἢ γὶϑῖ, ἴο μὲ μογοεϊνεά 
ΤΟ ηἴΆ}}γ. Τοῦ 8 ποι ΐπρ; ἴῃ (ἰ6 νυ] 6 ἀἰδοοιγοα {Παΐ ἰ8 ἱῃοοῃν 
δ᾽δίοηι 1 86 ἐεγαί δοη86 οἵ θεωρεῖτε. (Κα,) ΐ ὶ 
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οὗ σοΙργα Θηβίοῃ [85 ὈΥ̓͂ ΠΊΔΩΥ ὕσοῃ ἰδουρῆξ 
δίγδημχθ. “10 ἰ5 ἀΠῆσουϊ (88γ8 Ὠοἀατιάρα) ἴο πη ρΡΊΩ 6 
«υλαέ σουὰ ροΓρΙοχ {μθῖη, 1655 1 ψαγο ἰπδὶ ἴον 
βυϑρεςοῖοά εἶ ννογάθ, 41 ἐἰἐέέἐθ εὐὐλΐα απ ψὲ σἠαξε 
ποΐ δ66 πι6; απὰ ἀαραΐη, α ἐϊέέέο ιυλὲϊθ απὰ ψὸ ὁδαἰΐ 66ε 
π6, ὅζο. τηῖὶρῃϊ ᾿ηΠπηδῖ6, ἐπαὶ δἤογ ἢ δὰ ροπὸὺ ἴο 
[π6 ΕδΙΒ6γ, δῃὰ πηδάβ ἃ βῆογί ϑίδυ ἔπθγθ, ἢ6 σου] Ἱά 
σοι ἃβδίῃ δηἀ βεί {16 δῃ θαγί]ν Κιηράοπι ; δηα ἴΠ6Ὺ 
τηῖσῃς ἀδβίγα 8η Ὄχρ]σδίϊοι] 10 ἐἢ18 νον." Βρ. 
Ῥρβᾶγοθ, ἴοο, οὔβεγνθ, (δὶ πον Κῆθν ὈΥ ψῃ8ὲ ἢς 
[δὰ Ξα]ὰ τὶ ἢ νὰ8 ἴο αἶδ, θυῖζ β6θθῖῃ ἴο αν θθθἢ 
δί ἃ ἰοβϑϑ ἰο υῃάἀοτγβίδηα ψ δὲ ἢ6 τηθδηΐϊ ὈΥ {6} ὈεΙηρ 
ἴο 866 ἦϊπι αραΐϊη. "“ ῬεΓΠΔρ5 (8αγ8 Ποάατγιάρε,) 11 
88 Γοοογἰ θα Οοἡ ρυγροβα ἴο βῆανν ψ δῇ δὴ δἰ εγαι!οῦ 
(6 ϑδρίγιὶ δήογναγάβ τηδὰθ ἰὴ {ἰπθη)." 7 τοίυτγῃ, 
ον νοσ, ἴο (6 οὐ 865 οὗ {Ποῖγ Ἰσῃογδησθ, ΕἸ Υ πλ}5 
ΦΒΟΓΙΌ6Β 1 ἴο {86 ΘΧΟ688 οὗἨ (ἢοῖγ βούγον, ργοάυσίηρ 
βιι ἢ ΒιυρΙ ΤΥ τῃδε [Πουρἢ ὙΠ6Ὺ Βδά οὐΐδη Πδαγά 1}}18, 
{ΠΟΥ ΨΜΟΓΘ Ὧ0 οἰμουνίβ δήἑδοιεα {πη 1 {Ποὺ μδὰ 
ὭΘΝΘΣ ὨοδΓαὰ [ἴ αἱ 8}1. ΤῊ}8 τῇδ Ὀ6 νϑγῪ ἔγιιθ, δι 1 
ἄοαβ ἢοΐ β8θ6π) ἴο σοηῃίδιῃ ἴἢ6 «ὐλοίε ἐγιἑῆ. Τἢθο 
(8ι1368 (848 [,2Π1|ρ6 διισρθϑί8,) ΠΙΔΥ 4180 Ὀ6 βουρίιξ ἴοτ 
1 1ῆ6 σοηςῖδ6 δηα δηϊρτηδίοαὶ ῬὨΓαβθοΪ οΡῪ οὗ οὺς 
Ἰ,ογὰ, ψῃϊοἢ 18 ᾿ηἀδοα 80 οὔβοιγο, (Πα την Ο(γίϑι- 
ΙΔ Ἰπἰοργθίθγβ ἤν χηϊβϑυηάογθίοοά [Π6 ψογάβ οὗὨ 
Ο(Ὠ γιβὲ ; ποῖ ἴο πηθηἰίοη {Π6 ἄδδρ γοοΐϑά ργο)υάϊοθ8 
οἵ {6 αἰδῦ Τρ οῃ (ἢ6 ἐποσανεὶ, Ὠδίαγα οἵ (ἢ γΙ51} 8 
Κιηράοιῃ, ψηϊοῖ ψουϊά ἰοηά ἰο οἷοι (Ποὶγ ρμογοθρ- 
[οη8. ΝοΙΠΟΣ ἡδθα ψα βιρροβα δαὶ αἰ δὰ τη!8- 
υὉπάογϑίοοά οὐγ ],ογὰ : ἴοῦ ἢ ἰΐ6 ψογάβ ἐκ τών 
μαθητών, ἔπ Γ6 18 4η 6}}1}ρ5818 οἴ τινες, ϑιιοἢ ἃ8 [γθαυθηι] Υ 
σου; οὗ νοῦ Κυϊηοοῖ δά άθσθβ Ἔχαπρ 68 ἔγοιη 
Μαῖι. 28, 84. 1Κ6 21, 16. Αοἴϑ 21, 16. οοτπηραγοὰ 
νι Φοῆη 6, 64. 7, 25. Ῥτον. 92, 25. Ἐχ. ὦ, 1. 
Δηα γρίθιβ ἴο Μῃυηῖῆθ οὐ {Π]8 ρᾶβϑαρθ, Κυβίοσ οἡ 
Αγιβίοριι. Ναπι. 7ὅ4, δηὰ Ῥεγιζοηΐιβ οἡ ΖΕ] δ . 
Ἡ.1, 14. Ηδιυπιδη, ὙΠ στοαὶ ργοθδθ.] 1 ν, σοπ)θο- 
ἔιγο5 (πὶ (ἢ 686 ογὰ8 ψογα ργοηουηςσοά ψἢ6 2680 
αὰ βϑιθρρεά δϑίάθ ἃ {|6ὸ αν. [Ὁ 8 88:4, “ἢ 
κοἰδλε ἴο Δ5Κ," τἈΠουρἢ 11 18 Ῥγόῦθδθ]6 (Παΐ 16 ἂν 
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ΑΝ Ιοἢ πὸ ᾿ναα ἰοιναγβ 9680υ58 ψουὰ (48 οἱ οἴτο Σ 
ΟσοΔ81:0η5)} ἢᾶνο ἱκαρῖ ἴῃ θῃ 5:16 πη. Αηὰ γεῖ [Ἐβ:η08 
Απτὶρ. Αοδά. 261. Π48 ργονβά {πδῖ ρῈρ1}8 πὰ 6 
{ον ϑῃ βοθοοΐ8 ψεγα δοσιιϑίοιηρα ἴο ρυΐ αυεβί!οηϑ ἴο 
ΘΙ. πγαδίοσϑ, 
.... 10. ἔγνω οὐν ὁ ̓ Ιησοῦς. «6811.9, ἃ58 ἃ καρδιογνώστης, 
Κηαονῖηρ (Πμοὶς {πΠουρἢ 8, δηά [Π οἷς ἀφβίγα ἴο 88 Ὠϊτω 
ἔοτ ἃ βοϊιιιίοπ, οὗἩ 8 βιραγηδίιγαὶ Κηον]θᾶρα 86 γ8 
περὶ τούτου ϑητεῖτε. ΤἼ8 ΘΧρΙαπαίΐοῃ, ἤούθνογ, ΟὐΓ 
Τιογὰ ἀϊὰ ποῖ ρῖνα, οὐΪγ γεορθαΐὶπσ ἢδῖ ἢ6 δὰ Ὀοίογα 
Βα] ἃ ; δίϊογ ν ]οἢ 6 ἸΏΔΥ ΒΌΏΡΡΟΒΕ [6 ρδυβοᾶ ; δηΐ, 
πάθεα, βοιηδ βῃογί βθηΐθησα βϑοιηβ ἰθῆ ἰο Ὀ6 βυρ- 
ΡΙΙοα. Αηά Ποῖα ἴπ6 σομπηπιοηίδίοῦβ ΔηἋἃ ῬΑγΓΑΡΓΑΒῖ8 
ΘοΠΘΓΑΪγ [Δ1] ι.8. Ἰοάάγιάρα ἰηἰτοάυςσθβ, “ ϑυγεῖγ, 
1 γοιι τοῆθος ἃ 11{0|6, 1ἃ οδηποῖ ὑ6 ἀϊβίουο ἰὸν 
γοι ἰο Κηον [86 πιοδηϊηρ οὗ {Παι. Βυϊ 1] ρτοΐίοσ 
(ἢ Τιμαη), “αὶ 1 ἢαᾶνα βαϊ, γοὰ ν}}]} ἢπὰ 
{τὰ6. [ΙἋἢη ἔδεοῖ (Π6 ψογάβ οὗ οὖν 1 ,ογὰ βθο ἴο 1η- 

 οἶμάε α γορεξϊέϊοη οἵ 1818 [ὈΓΙΘΓ δββογί]οη, πδιη οἷν, 
ΦὯο γ6 ᾿ἴπαυΐγα ψῃείθοῦ ὈΥ ἴδ νογάϑ, Α {π||6 
Ψ Π16 δηα γα 58ἢ.4}} ποῖ 866 ῃῃηε: δηὰ δραϊῃ, ἃ {π|||6 
ψ ἢ116, πα γα 583}4}1 8566 πἼ6, 1 πηρδὴ ἰἰᾶὶ [1 53}4}} 
416, ἄς. ΥὙεΐ 1 18. 80; δῃηά γοῖι Ψ}}} Βηά [1 411} σοπιθ 
(6.᾿ 

20. κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς. ΤΉ 686 ἔνγο (ΘΓ Π|8 
((Π6 Ἰαΐίογ οἵ ψῃϊοῖ 18 ἃ νΘΥῪ 8Γοηρ ΘΧΡΓΕΒΒΙΟἢ) 816 
ἤρα οοπ]οϊμεαά (45 ἴῃ [μικα 6, 921. Ματκ 156,10. 
κλαίειν καὶ πενθεῖν), ἰῇ ογάδΓ ἴο ἱῃαάϊοαῖα {{Π|| 6 Γ- 
688 Οὔ {πεῖν στοαί ἘῸ 
ς 20. ὁ δὲ κόσμος χαρήσετα ---- γενήσετα" Βγ (6 
κόσμος τηυϑῖ (45 ὈοίογΘ) ὕ6 υηάἀοτγϑιοοα ἴπ6 Ὀυὶκ οὗ 
ἐῃ6 ον 19} Ὠδίϊοη, νῆοΟ ψοΓο δάνογβαγιβ οἵ ( γιβί. 

Ἐ ΤὮδ ἔογιηοσ ἡεϑὶρηαῖεθ ἴῃ εβεοὶ οὔ ρτεῦ 88 δῇθνγῃ ἴῃ ἰθδγϑ; 
ἴῃ Ἰαῖίεν ἴῃ πα υἱτογίηρ; Οὗ ἸΠΟΌΓΠΕΙ] ογίεβ, Ὠοινν]ηρ;, Δα δοτηοίϊτηθ8 
ΤΌΠΕΤΑΙ ἀἶγρεβ. 80 4 Κιηε, 1,17. 8 Κίηρπ, 838. .ὦ ΟὭτγοη. 85, 16. 
δεν. Φὸ, 10. Φ6, 88. [ῃ {6 ΟἸαβϑίοδὶ υυγίἴεγ ἰὶ ἀθηοίοβ ἴΠ6 ννδὶ]ηρ; 
οὗ δουίβ δοῦΐον. ὅὃο Ευγὶρ. ἤεο. 433. ὡς πρὶν σφαγῆναι γ᾽ εντέ- 
τηκα καρδίαν Θρήνοις μήτρος. ([ὡδῖηρ6.) ὙΤῊΪ8 ννογτὰ θρῆνος, ν᾿} 
Ὑ ὨἸΟΝ τη6 Εἰγτλοϊορ 518 ἀγα τηυςἢ μι 22]ε(, 15, 1 (πίη, ἀεγὶνϑὰ ἔζοιῃ 
θράω, ἤγαηφο, πὰ ΡῬΓΟΡΕΣΙΥ ἀεποῖοβ ἴμ6 ὀγοζεη αἀςοοπί8 οὗ Ἰπηρα8- 
εἰομεὰ ρτίοξ, ; 
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ὙΠαῖ βυςἢ γοϊοϊσοα δὲ (ἢ γ 8:8 ἀθδι ἢ 848 πιιοἢ 88 {Π8 
418ς510}68 ἰδιηδηίοα 10, ΤΠΔῪ Θα8}}ν θ6 βυρροβοά. Βιεξ 
(48 18 ἤθγα ρῥγεαϊοίθ) (Π6 βογγον οἱ {6 ἀἸ86 1 0165 
γγ88 ΑἸΪΟΚΙΥ τυγηρα ᾿ηΐο ἸοΥ, δπάὰ (6 ἸΟῪ οὗ ἴΠ6 
ΔΟνΟΓΒΑΓΙ68 ἸηἴΟ ΒΟΓΓΟΝ, ΟΥ̓ 1Π6 γοϑυγγθοίίοη οὗ 

. Ο(μγῖβε. ΠῚ τῆ6 Ποραβ8, ἱπεγοίον, οὐ {Ππξ ϑρεθάγ 
ΔΡΡΙΟΔΟ Πρ ἸΟΥ ΟΡ 1,ογά σοη80168 ΤΠ 6Π|. 

21. κἡ γυνὴ ὅταν τίκτη," λύπην ἔχει. ΤΊ16 ὈΙΓΓΘΙΓΏΘΑΒ 
οὗ (1}18 ρτοῦ οὖγ [ογὰ ᾿]]υδίγαϊθβ ΟΥ̓ ἃ Ὀοδυθ[ι! 
5: Π}11τυ66 ; βοζεηρ θοΐογα {{|᾿|πὶ (48 1 γπη1υ8 οὐὔ- 
Β6ΓΝΘ8,) ἃ βαησδγαὶ δ Πα βιγΓ Κίηρ ΟΧχϑη}]6 Οὔ͵οΥ οβδοιης 
Τὐδμαν, “«ᾳφυδδὶ ροϑί 1014 ΡΠ ΟΘι8,᾽ 88 β8γ8 [6 

οϑί. 
{158 ἼΡηΠΕΝΙ ψΠΠ {16 ΗΘΡτονν ΨΓΙΟΓΒ ἴο ΘΧΡΓΘ85 

δοιία στο ὈΥ ἃ σοιηραγίβϑοη ἢ (Π6 Ρᾶ1η5 οὗ ραγίι- 
ΣΙΌΟΙ ; ἃ8 ἴῃ [5.9], 8. 206, 17. 87, 8. 961. 4. 81. Φῴώ, 
28, 80, Θ6θ. Νοσ 18 ἴ υὐκηονη ἴο {π6 (ΟἸ4ϑεὶοαδὶ 
ὙΓΙΙΕΙ5. δὸ Ηοῃ. 1]. λ. 200. (ες Ὀγ δ) εἰβίοἴη), 
ἧς δ᾽ ὅταν ὠδίνουσαν ἔχη βέλος ὀξὺ γυναῖκα Δριμὺ. Ρ]ιξ. 
Φ. Ρ. 406. 1). ἔτι θερμὴ, καὶ διαλγὴς, καὶ κραδαινομένη, 
τοῖς πόνοις, οὐχ ὑπερέβη τὸ νήπιον, οὖδε ἔφυγεν, ἀλλ᾽ 
ἐπεστράφη, καὶ προσεμειδίασεν, καὶ ἀνείλετο, καὶ ἡσπά- 
σατο. ΝΥ εἰϑίο! ἢ Γδι ΓΚ ἰπδῖ {Π6 ρΡ81η8 οἵ ραγίυγοη 
ΓΘ ΘΧΡΓΘΘΒΘα [ἢ (6 πιοϑὲ νἱν!ἃ σοΐοιΓβ ἢ ἃ πα 
Ραϊπθηρ, ὈὉΥ Κιθθηβ, οὗ ΜαγῪ ἀβ Μεαιϊοῖβ, ἴπ (68 
[οὐνι δἱ Ῥδγί8. ᾿ 

Λύπην 15 ΓΕπΠοΓοα δογγοὺῦ ἴῃ (Π6 Τρ 5} νογβίοῃ : 
1 βΌΡΡοβα ἴγτοιῃ ἰῃ6 Ψυϊρσαίς ἐγ βέϊζίαηι. Βαϊ {815 
δι ρραβίβ ἃ ν᾿ οηρ 14θ84. [{ βῃου ἃ γαῖ ποῦ Ὀ6 ἀοέογρηι, 
»Ῥαηρ8. Απά 80 ΟἸγγβοβίοηπι, ΒεζΖα, Οτοίϊι5, οἱ ἢ, 
Ἀοβθηιη., Κιμηοοὶ, δπά ΤιΙϊςπϊᾶῆ. [Ιἢ {[}18 586η86 {Π6 
ψογὰ οσουΓ8 ἴῃ δορὶϊι. ΕἸαοῖγ. ὅ84. Απά 850 {Π6 ἰδγῃι 
18 αηἀογβίοοα ὈΥ υἢγπιῖαβ, ψῃο0 {Π|}8 ΡΑΓΔΡΉΓΑΒΟΒ : 
Ὥσπερ τῇ ὠδινούσῃ γυναικὶ υἡ ἀπὸ τῶν ὠδίνων βραχεῖα 
λύπη γεννᾷ τὴν ἐπὶ τῴ γεννήματι μεγάλην χαράν" οὕτω 

Ἐ Τίκτειν, Μ Ὠΐοῖ ἰπ (Π6 (]αβϑῖςα] νυν [68 δ ζῃ ἔ[αοβ ἴο δδαγν οὐῥίάγεη, 
Ἦαϑ πη ἴῃς Ηε]]Ἰοηἰδῖῖς ΟΠ 68 [6 8686 οὗ μρατέωτίγε, ἴο δὲ ἱπ ἰγαυταὶΐ. 11 

᾿ ἧς τιϑεᾷ ἴῃ ἴα δερῖ, [ὉΓ ΠῚΠ, ἴῃ Ηοϑ. 2, 5. ἴὉΓ ὡδενεῖν, ἰπ 19. 44,17. 
ἔογ κύειν, τπ͵ὶ [8.54, 4. Απάὰ {δι|8 τίκτει» δη κύειν, ἅΓ6 ϑοηοὶ δ 5 
ἰἰοτοδαρεὰ Ἰὼ Ηἱρμοογαίο8, 86:8 [π59. (ἔς. ἱμ ν. (π}μΕ.} 
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καὶ ὑμῖν ἡ ἀπὸ τοῦ θανάτου μου πρόσκαιρος λύπη, γεννήσει 
τὴν» ἐπὶ τῇ ἀναστάσει μου διηνεκῇ χαράν. β 
Ὥρα βου ϊά ποῖ δ6 ταπάογϑά λοι, δαξ ἐΐπεθ. Απά 

80 ΕΟ γΙΐ5, ὃ καιρὸς τῶν ἐπωδύνων αἰδίνων. ΤΠ 
»ογὶοά οἷ ἃ ΜΟΙΊΔῺ ΒΒ Ῥαγίυ 0 γ8 ΡΟΡΌΪΑσΪν ο4116 6. 
ἴδ γ ὅρα, Ἰυϑῖ 88 γγχ8 086 {π6 ψογὰ ἐΐπιθ. Ὅτι βἰρηῃϊῆοβ . 
νυ. Ὅταν γεννήση. ΤΠ ψογά ῥγορϑυὶν Ὀοοησα 
ἴο πηαῖ6θ5, δηὰ ἀδηοίθβ δορϑέ : Ὀιΐ 11 15 ΒοιθΠ168 
(845 ἴθγθ) υβϑά οἵ ἔδιμαϊββ, ὈΥῪ ἃ σδίδοϊγθϑίβ, Δηἀ 816- 
η1ῆ68 ἴο ὀγέηρσ ἐογέθβ. ὨΪΒ 0.88 15 αἰπιοβί Η 6] 6 ]8.ϊς, 
ΒΏσΘ 1ἰ 18. βείΪάοπῃη ἔουπὰ ἰῃ ἴη6 (Ἰ488168}] Ψ ΓΙΈ Γ9, 
δηἃ ὄδνϑὴ ἴῃθὴ ΟἿΪΥ ἴῃ 1Π6 Ῥοεῖίβ. Παιδίον ΠΒΉΙΠΕΕ 
ἃ οἰμίά, “ἰἰμουΐ τοίδγθησθ ἴο 56χ, δῃηὰ ἀνθρωώπορ 
ἀδηοΐεϑ 4 ὀμιηιάπ δεῖηρ. Ἑὴς τὸν κόσμον 18 Το η- 
ἀδηί. 

Τῆ6 οαπμ86᾽ οὗἉ 118 ἸΟΥ 18 {ππι8 δοσουηίοα ΤῸΓ ΒΥ͂ 
΄ ἘΚ Βγιλυ8. “ὙὙΠδΐ 15 τηϑᾶηΐ ὈΥ [ἢ6 ψοπΊδΠ᾿8 ΓΘ» 

το)οϊσίησ θδσδιι86 απ ἠμπιαη δεὶηρ 5 δογη ἱπέο ἐδε 
τοογἰα, ΘΠ 806 ἀοθβ8 ποΐ ταο]οίσα θθοδυβθ οὗ {ῃδῖ, 
θυΐ Ὀδσδιι86 8 σἢ]ἃ 15 θόγη ἰο δῦ. ὍΤῇδ ἸΟῪ 18 ποΐ 
ἔτοπι τη6 ἐλέη ἐΐδοῖξ, Ὀὰϊ ἴτομι {Π6 γϑδμΐέ, ὨδηλεΪν, 
(ῆ6 ἀυτν δπά αῇδοϊιοη ψηϊοῖ ράγθηΐβ τΔΥ Ἔσχρθοΐ 
ἔτοπι ἐῃθῖγ σἢι] ἄγθη." ΠΪΒ ΟΥ̓ 18 1Πυ8ἰγαῖοα Ὁγ 8 
ρϑβϑβϑᾶρε οἵ Αγϑίοϊ. (εἰϊδαὰ ὃν ΒυΪκ 6 γ), Οὐ πανὺ γὰρ 
εὐδαιμονικὸς ὃ μόνωτος καὶ ἄτεκνος. 

24. ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε, τῃπ18 γοι,, ἴὉΓ 6Χ- 
ΔΉρ16, ψ1}}} βοοὴῦ πᾶν ρστιεῖ, Εχετε 18 ἴον ἔξετε, 
ΔΑ νῦν 18 Π6γα ἴο ὃ6 ἴδίκθη [ἢ ἃ Γι ΓΘ Β6η56. 

. 4ῷ, Καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμών, 1. 6. απα 
ΨΟΙΥ 7οΨ πὸ οπ6 εὐἱἐἐ οΥ" σαπὶ ἑαΐο [)πι ψοιι, δῖποο 1έ ιοἱ ἐξ 
δὲ οοπϑέαηέ απά ρεγγρείειαί, [παῖ 18, ποὲ ἱπέεγγερέεα ὃν 

᾿ς πῆ γοέμγη ἰο ἤδραυεη. Ἐοτ ἴΐδγα οουϊὰ Ὀ6 20 ρσγϑδίοσ 
δΔηἋ πίογα σοηδβίδηΐ βοιιγοα οὗ ἸΟῪ ἴο {Π͵ ἀ1561Ρ168 ἐῃδῃ 
ὙΠΘη ΠΟΥ 88 πη), οβα ἀδδιῃ οἱ {Π|6 σγοβ8 ΠΟΥ 
δα Ὀον δι θα, ἅγι56 ἔγοπι [ἢ6 ἀδδαά, βπδίοῃοά ἔγοῃχ 
16. σαἰδι 1165 οὗἩ {18 116, δῃηὰ δβοθηάοθα ιπίο δηά 
βιζηρ οἡ ἴἢ6 τρῃς παηὰ οὗ 1π6 Εδίδῃογ; δῃά σψβθῃ 
ΠΥ υπηάεγϑίοοὐ {Πδ[ 4}} [ῃ15 ἢδα Παρρϑπηδαὰ ὃγ [ἢ ἀἱ- 
ν]ὴ6 τοιηδε6], Βο εἰν ψΠΠ {Π6 νιον ἴο Πα ΠηΔ ἢ Βα ν ΔΈΟΙ], 
{ΠΘΥ ςοιά ποῖ μι το]οῖσθ; δῃᾶ 48 {Π6|Γ βοῦγονε 

νΟΊ,. 111. 2ω 
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μεὰ Ὀδο βἰοτί, δὸ ψουϊὰ (πὸ ἰόν 86 ρεγροίιμὶς: 
Ὑγεὐβίθίη ἤθγθ οἱΐθβ ἀρρίδη Ῥαγίῃ. μ. 946, ἀφέλεσθε 
ξὴν χαρὰν αὐτών, τικωρήσασθε τὴν ἀμότητα.. 

. 28. ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδὲν. ΟυςΣ 
Τιοτὰ ἀοδ8 πρί δηΐοσ ἱπῖο δὴν. ρδγιουϊαγ ἐερίαπαξϊοπ 

. (ϑιιοἢ 885 Π5 αἰϑοϊρίοα πδὰ ἀδβιγθα) οἵ ἴῃ6 ργθοβράϊηρν 
᾿ΟΤάβ, δυΐ τηρεῖν ἀάνογιρ ἰο δὲ ἢ6 δῆ Ὀεΐογα 
8Α1ἀ, 530] 5 ἐν ἐκείνη, ὅζο.,) ΟὨ ἀδίογπιηϊηρ ἢ 6 Β6Π56 
θῇ νῃιϊοῖ ραβθαα, πα σἢ ἀσρθηά5. οἡ (ἢ δἰρηϊβοδίοα 
ἴο Ὀ6 ἀϑογιθϑά ἴο {π6 διηθίρυοιϑ ἴθγηι ἐρωτᾷν, ὙΠ ΐοῇ 
ἀδηοίος θοῦ γοραγε (10 ὈΓΘΙῸΡ α γεφμεδί), δῃὰ ἱμπέογ- 
ΤΌΖαΓΟ, ἔο μεέ α φιιοϑέϊοη. ἴῃ 118 ἔογηοΥ 8686 ἰ( 18 
ἰδοη ὉγΥ (ΟἸγγυβοβίοιωη, Τθοοάοι. Μορϑβ:, ΤΠοοά. 
Ἡφοῖδοὶ., Ἐμεσβλγαςέ, Η. διορῆδη8, στοίϊα8, δοῦο- 
οἰέσοη, δοι]Ζ, ἀαηὰ Ονθῶ, ψῆο τοπάρυ: “ ἴῃ δας 
ἀδγ γ8 8Δ}} ριιῖ ὉΡ ὅο ροί(ἰοη (ὁ πιθ, θυς ἰο ἐλε 
Καίΐδλεν, 1. 6. τῇδ ψ}}} 6 πο ῃ666 οὗ -»γαψοῦς ἴο τη6, 
οὐ υβίηρ' Δὴγ δάνοοδίθ, Ὀδσδιιβα γ86 Ὑ}}} οὐδ! ΝΒ δῖ- 
ον γι γα νυ βῇ, βοΐ ὈγῪ {π6 ἱηνοσϑίϊοῃ οὗὨ ΠΙΥ͂ πᾶρηβ. 
Ϊπ : 6 βᾶπ|ὸ ἸὩΏΔΠΠΘΙ (ἢ. ραβ88ρ6 τοῦθ πᾶνα Ὀθθῆ 
πουλδας Οὐὔρθϑη, Ψῆ0 ι1864 (οΓ γαῖμοσ δοιυβϑα 11,) ἰο 
Ῥίον δὶ8 ἄορτῃα, [δῇ ὈΥΑΥΘΙΒ Οὐρῶῃϊΐ πο. ἰοὸ ὕ6 
δαἀαγοβεοά το (ἢ6 ϑοη.Ἐ Βαυΐ [ἢΠ6 Ἰηἰογργοίδεοη. ἐπέθνγ.- 
φΌΖζαΡΟ, οὐ ἐδίθοῦ φμ ΓΘ, ἰ6 τπτοϑῖ 8.{80]16 ἴο ἐδ 
σοηίεχί, 8δηα 5 ϑυρροτίαα ὈγΥ (ἢ6 Νυϊραίο, Βοζα, 
ζλαρο, Ἰ)οδάτιρε, Ηδιπηοηά, Ῥ ΙεΌΥ, οβθῃπ. 
Νοθββοὶε, δα ρο ἢ Τιπδη. “ ΕῸΣ (538γυ5 Καὶ 
Ὧ06],) (ῃ8 ΥΘΓΥ οσοσδδβίοῃ. οἵ {π6 ῥγαβθηΐ αἰβοοῖγδο, 
ν8 ἃ ἀυσβίοη ρτοροβρα ὃν {Π6 ΑΡροβέε|68, (νεῦβα 17.) 
ΜὨοἢ αισβίοη «68115 1861} δά δηςοΙραῖοα ἐῃ ἐἢ6 
σόούγϑα οὗ ἢ19 15 ΓΟ ΕΠ] 08, δὲ {Π6 {ἰπ|ὸ ἴἢΏ ΨΠΙΟΒ ἢΘ 
“γ88 (ἢ οραρεα ἢ ἢ15 ὨΙΒοΙρί68. [Ὁ 85 ἢθοθβ- 
᾿ΒΑΥῪ δι (Πο86 σῆο αἸὰ οί σοιῃργθῆθηα {6 ψογαβ 
οὗ. {ποῖγ Μαβίασγ, βϑῃου α δδὶ ἱπέογτηδίίοη Ὁ. ρυξπρ 
4ιυσϑί!οῃϑ, (5866 γογ. ὅ.) Ὀπί ΕῪ ἴπ6 ἀθαίῃ δῃα γϑϑιγ- 

. Ἂ 7ηι6 ἀὐρυπιεηῖ βοός ἤᾶνα ἀγαῦνῃ ἔγτοι ἤεῆσα δραϊπεῖ ργϑγὶης 
10 ΟἸγδῖ, οἢ ἴῃ ργροβάϊηρ οὐ ἰοἰϑιῃ, ἢ88 Ὧ0 ἀρρϑάγδιοα οὐ ννεϊρῆξ; 
8η4 αἰά ἐρωτᾷν 5: 1Ὑ ἐο Ῥγαν, ννου]ὰ ρῥγονα (ἰξ 1 ῥργονβὰ δον τὨϊη) 
{παῖ ῬδᾺ] ᾿ἰνθά, δηὰ ϑίθρβεῃ αἰδά, 1 ἃ νϑιῪ υμνϑδγγαπίδοϊθ, δηᾶ 
ῬεΣ δρ5 ἰἀοἰδίγουβ ὑτδοῖοθ (Ὀοάάτγιρε.) ὍΝ 

ἕ 
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“τοου οὐ οὗ ΟἸἰ τδί, αὐᾶὰ αἴξογ 16, γ΄ ΟΠ δὲ Ὠϊπιβοϊξ, 
(866 Γυκρ 24. δΔηα δυρτὰ 22.) δηὰ ὈῪ ἰπ6 ργοχηϊβοὰ 
Ῥαταςϊθίρ, ἐμὸν οσα ΠΙΠΥ͂ ὙΠ 9 ἀεί δΔηΐ, {Πογοίογο, 
Ἦαὰ πὸ ἸΌΠΡῈΡ πεεά ἰο᾽ Ῥτοροβθ βιιοῖβ συεβείοηβ. 
Ερωτᾷν, ᾿ἰΠαγείογθ, βρη 65 ΤΠ ΖΕΥΥΌΡ ΑΥ̓͂Θ, ΟΥ φιΕΥΕΡΟ, 
Βυΐ, πιογοόνοι, ἐρωτήσετε τηυϑὲ 6 τϑηάογο, “9 Κ8 
«ὐέέΐ ἤανο πο ποεά ἐο αδἷ.." ΓὨΙΒ ἱπίδγργοίδεισῃ ἢ88 
Ὀδοη δαἀορίαα, ἰοο, Υ͂ Βρ. Ῥαοάᾶγοθ, Μαγκ δά, δπὰ 
οἰδοιβ. Ο 118 ἀΐϊοπὶ Κυ!ηο6] γε ἰο δίοσν, Οὔ ϑ. 
δὰ ΑΔ]. οἱ ϑὅγηΐςζ. Ρ, 17. Εχαίηρ!θ85 ἃγα δαάιιοεα ὉγῪ 
“Μανυκὶδηή, 845 νοὺ. 926, οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω 
τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν. Τιϊδη τη οσβ, “Ὑὰ ψ|}} 
διᾶνα οϊδιηρ ἴο 431. τῆ. ὁ. 

“ Αἰἴον ἢ 15 γοϑγθοῖοη δῃηα Δβοθηϑιοη (88γ8 ΤΙ, 
108} {Πα ὶΓ ΒΟΓΓΟΝ 85 [ΓΘ Ἰηΐο Ἰογ. ὙΠθη ΠΟΥ 
ἘὈΠ4ογϑίοοα 411] {πΠαΐ 96805 Πδά εαἱά ΠΟ {Π6Π|, ὨΟΓ 
Βαὰ [ἸΘῪ ΔΠΥ Ὠδρά (ο ἄαβίσο ἃ {Ποὺ Ἔχρ] σδίίοη οὗ 
ΒΥ {πηρ. Ποῖ’ ἀθβιγθ8 γα σοι] οί ν βαςιϑῆθά : 
τπογα Πδα θ66ῃ ρσίνθη ἴο [ἤθη (ἤδη [ἤδΥ ἢδά ναπευτοά 
ἴο Πορ6 ἴογ; δηὰ 1 τῇ 6  πϑεαθϑα ἂην {ῃϊηρ ιν ἢ 6Γ, 
ΘΙΕΠ6Γ ἴῃ ταβρθοΐ οἵ βρι γι ιδὶ ΠΠ] τ δι! Οἢ, ΟΓ βίγθηστα 
ὅου δοίϊοη, (ἤθῪ ψ γα ἰδυρης ο ἸοοἹκ ὑρ ἰο ἰῃς 
ἘδΙὮΘΓ, πρτπΑ α {πὶ 6 ψουἹὰ ἄθηυ ποίπηρ ἴο 
{η6 δἸοηἀ8 οὗ ἢ15 ὅοη, αβά [ἢο86 δϑκίηρ ἴῃ 158 πδῖῃθ, 
(ΤΙ 81.) : 

24. ἕως ἄρτι οὐκ ἡτήσατε οὐδὲν, ἕο. Μοϑὲ οςοηι- 
τηθῃίδίοῦϑβ ᾿πίογργοῖ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ὃν πῖψ ογά 67" 
αὐ ηῖῳ διισρεϑίϊοη. "Πα ραβδᾶρα 18 {Π18 ΡδΓΔρἢγΑβ6 
Ὀγ Ηαδιμμοπά : “ Αἴϊοσ Ὧν ἀδραγίιγθ νοι 83}|4}} 156 
ἃ ὩΘῊ ΤΌΥΠῚ 1 γὙΟῸΓ ῬΓΔΎΘΓΘ ἴο (οὐ, ΨὮ]Οἢ 85 γεῖ γ6 
να ποῖ υ864, πηᾶκα γοὺγ γθαπαβϑίβ ἴο Πϊπὶ 1ῃ ΤΥ 
ΠΔΙΏ6, ὉΡΟῚ πὶ ϑσοῖα οὗ γοὺυγ ᾿δίηρ ΤΥ ἀἰΒο 1168, 

. ἈΚ Ῥεγδαρο {ιθ΄ Ὁφεί τυοᾶσ οὗ δοοουηίίηρ' ον ἰἢε ἰάΐοιη ἰδ 10 91}; 
Ῥϑεε ἃ οἰαμδο οἰπξέξοά (88 ἰδ ἐγεηλεητὶγ ἔπε σαδε ἴῃ εἰ ασΒθρεὶλ.. “δε 
ἐΐδαὶ ἀαν γε υἱὲ αεἰς 'ιι6 ποίλίηρ, οἷδέ ρμξ πὸ ημεεξὶοη2 [0 τὴς (ον ψὲ 
“σ  ἰαῦε πὸ ποεὴ 0 (ὁ ἀο). ᾿Ὠϊΐδ ριϊωοὶρ]ε, ἱπἀοϑά, νυ} ΔΡΡΪΥ ἰὴ δῇ 
ἔπε ἐχδιρ]εθ δα ἀυςεὰ Ὀγ Μέδυ καθὰ, Ἐυκῃγιιΐυ τας ΡΑΓΟΡΗΡΕΡΟΘῚ 
“ἴῃ τι ἀδγ (ἱ. 6. δ ἴπ0 Ῥαγδοδεία δαὶ} σοῖσι) γα. χυὶ]]} ἡοῖ οἷς 
8η)6, 86 γ6 ΠΟΥ (ἰο, δῃοῖ) αμοδιϊοΩβ 88, “" Ῥ ΣΤθον ατί του ροϊῃρ' ὃ 
σὺ ἀδεῖρο πιὸ [ὁ δῆοιο γνο ἐΐε Ῥαίλεγ, διὰ 8ὸ βογί!, δἰποθ γὸ σἱ]ῇ 
(δε μῶνε Ὀθεη ἑαυ Ἔν ΣΎ ἐπίπρ Ὁγ με Ῥαξδο είς." ΕΝ 

ως ᾿ 
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δΔηά ΓὮῺΥ ρίνϊηρ γοὺ {Π|8 δυϊ ποσί, δηὰ νηδίενοῦ 
[6 η65 το ἴΠ6 ἢἂϊ να οὗ γουὺγ )οΥ. ἴο γοΟῸΓ γε] ροοά, 
5[8}} 6 στγδηΐϊθά [ο γοι." ῥιατιάμο ῬΔΓΔΡΉΓΑΒΘΟΞ 
(ἢ : “Βιι (ἤδη, πανίηρ; τασεϊνοά ἃ [16ῦ τονε δίοα 
οὗ 1ῆ6 ἀοοίτ!ηθ οὗ ΠΥ πη οσγοθββίοῃ, γοῖ ΠΊΔΥ σοπῖα 
ψ ἢ ἃ σῃθογίαὶ θο] ἀη685 ἰο {π6 ἰῃγοῦα οὗ ρτῖδςοο, δπὰ 
ἔγθοὶυ δϑὶς ψνηδίθνον 8Π.4}} θ6 Ὠθοθββαγυ (Ὁ γου; δηὲὲ 
ἀδρθηά Ὡροὴ 1{ γοιι 584}} τϑοοῖνα βυοἢ ἃ ᾿θεγαὶ 
ΒΌΡΡΙΥ, {πὶ ἴῃ εἶα πιϊάϑι οἵ 411 γοὺγ [θΊρΟΓΆΪ ἀ15-- 

. σΟυΓΑροιηΘηΐβ, ὙΟΌΓ ἸΟΥ 1η σα τηδ  511}} θ6 τη] - 
ἰδ η6α ἴῃ 1.8 [Ὁ]1 Βεῖϊρῇις." Μδηγ γεσοηΐ Ἰηἰδγργοίεγβ, 
"ΠΤ ο ε Νοοββοῖι, Βοβθηιῃ., ἐὐηνα θ τε ὸ Τίς 
᾿ηΔἢ, ΘΧΡΪΔΙη ἐν τῷ ὀνόματι μου, ἴπ πιν δοἠαίῇ, ας 
ἰεφαίο5, πὰ ,3ῶν ἐλὸ μέρ ο 9. Οοἀά." ᾿ ὼ 

Ὁ Νοεββεϊὶ σεΐεγο (ἢϊ8 ἴο {πὸ συδίοτῃ οὗ {Π6 7εἐνβ, οὔ ἱηνοκίηρ ἴῃ 
(πεῖν ργαγοῖβ, ΑὈγαμαπι, [βϑαδο, Φαςοῦ, απὰ Μοϑϑβ, δηὰ οὗ εηϊγεβίϊηρ 
Οοὰ ἴο ργδηῖ {Πεῖγ γεαυοϑῖβ ἰη οοηοϊογατίοη οὗ ἴδ 6 ἕατουγ δῆοννῃ ἘΥ͂ 
Ηΐϊϊα ἰονναγὰς τῃυ96 Ῥαιγαγοθ. ΤΠ6 ρμδδαρα ΤὰΔῪ (ἢὨ6 [ὨΐηΚ6) δ6 
1ῃ 8 μαγδρῆγαβθοα. “" Ηϊπογίο γε πᾶν Ὀδεη τὴν Ὠ δοΐρ]ε8, δὰ παν 
Ὀδδη ϑρρμοϊηϊοα ὈΥ πη6 ἴο ργεδοῖ ΓΩΥ ἀοοίγίης ἴο τηρη, Ὀιιϊ 511}} γὸ 
μᾶνὲ Ὠοϊ δά ἃ στρ Κηον]εάρε οἴνηε δηῇ {Π6 οΘουηδε] οὗἉἨ Θοά ἴῃ ξεπά- 
ἴῃ ἴη6, ΠΟΥ ἢιδὺ 8 τρις ποί(ίοη οὗ γοιν ον ἀϊρηγ δὰ παρρίπεθβα, 
δηὰ (Βεζεΐοσζε γε μαναὰ ποῖ, ἰῃ ὙΟΌΥ Ῥγδγεσ, οηϊτξεαίοιὶ οὰ ἴο ῥγθδ-: 

{6 οαι.56. Βυϊ ννῇδῃ γ6 5.)8}} ἴανε διισοθδθὰ ἴο γ μΐδος, δά 
ῃ ΝΥ ἱποϊγαοίεα ὃγ [Π6 ΗοΪγ ϑρίΓιϊ, γα δῖνδὶ! εηγελῖ {6 Εδῖμες 

ἴο ῬΓΟΒΡΟΓ (ἢἷ8 Εἷϑ [Σὰ 6 σαι156.᾽᾽ ᾿ 
᾿ΓΙΔΏ ΓΕΐδτ ἴο 5 ἢοί6 οἡ 14, 18. ἴο βἴιονν (παῖ αἰτεῖν τὸν 

πατέρα ἐν τῷ ὀνόματι μου, δἱροἶβεΒ ἐο ρῥγαψ ἱπ τ εἄκεο, απὰ ἐπ 
ἐλίπρε ρετέαϊπὶπῷ ἰο πι6. “1 τἴθ6 Φ41}} νεγϑεὲ (σοπίϊπυεϑ ΤΙ 222,) 
ΟὨγίδῖ ἐχπογίβ Π6πὶ ἴο ΟΠ Γ ὑρ ἔγεηιιδηῖϊ ρΓΑΥΟΓΒ ἰῃ δῖδ πδηα. Βυῖ 
ἐϊ τηυϑῖ Ὀ6 Γαι ΘΓ ἴπαὶ ἴΠ6 ὈΓΑΥΕΙΒ ἤΕΓΟ Ιηθϑηΐϊ ΓΕ ὨΥΓΔΥΘΥΒ 
ὙΠ Οἢ ρογίδἰ δα ἴο ἴα οδιιβα οὗ (Ὁ γὶδῖ, δηὰ [Π6᾽ {πἰηρβ νυν ΐοἢ ἔπε - 
ὉμΒμοῖρ]ο5 ποεάθαὰ ἰὼ {πεῖν Αγροϑίο]ὶς οἤἶοο. ΗἱιΒογίο ἱμεῪ δρὲ πος 
Δ Κοη ὕροπ ἴμδῆλ ἴπε οϑιιδα οὗ (Ὠγίβῖ, το ἰε886 ἀἰϑοπαγρεὰ {6 
Αγροβίο!!ς οβῆςε, δηὰ, ἰὨεγεΐογα, ἰτ 18. ἱππροβϑθ]α (δὲ {πον δῃοι]ὰ 
ἤδνθ δϑκοὰ δὴν τη ΐηρ οὐ ἐἰλαὲ αεοοιπὲ. ογεονογ, οὖν Ἰωοτὰ πδὰ 
ποῖ ἰῃ ὶβ ῃυεοοάϊΐηρ ἀϊδοουγθθβ οοπηπιδηἦει ἢἷδ Ὠὶδοῖ ρ!οβ, ἴῃ τπμοὶσ 

,ΟΡΓΆΨΕΙ͂Β, ἴο 68]} υροῦ δ Ὠδη)6, ἃ8 ἴθ ἴδ ἀοπὸ ἴῃ ἰδ686 ]ωϑῖ, πῃ 
ΜΝ ὨΪοἢ δα ἰηϑίγυςίοα ἴπεπὶ ἴῃ ἴπ6 ἐυζε8 οὗ (ῃεὶν οβῆοθ. Ἡεποο, {με Ὺ 
Ἰιλὰ ποὶ ὨΠΒοσο ῥγαγοὰ ἐπ δμοὴ α τπύππεέτ, Ὀυϊ πονν, πανίηρ υπάεγ- 
ἴδκοη ἴἢ6 οδυϑε οἵ (Ἰιγἰδῖ, δῃὰ ἴῃς Αμροβίοϊϊς οβῆςα, (δογ ννουϊὰ δδνς 
ἔτεαυεδηΐ οοοδδβίου ἴὉγ τἢ 5 τηοὰς οὗ ργαγίηρ. ἹΓπεσείογε, ουσ [σὰ 
ἱποιιοδῖίοα [Ὧ6 ὨδοΘδδ(Υ δὰ 1} }ὺ οὗὁὨ ῥγδγεσ, ν»]ιῖ]ϊα ἢ ῃγοπιροὰ 
{παῖ τπεὶγ ρει οἢ8 δου] πανὰ ἴδ 6 εὔεεὲ οΓΓ »χγοσιτὶηρ ἐλέπε αἱὲ ἐδε 
ῥεποβὲθ εὐλιοὐ ἐΐπον οομία ρμοεεϊδίῳ ἀξδεῖγε. ἘΟΓ ὁοὐσὴ ἰδ ἴΠ6 δοῆθςε οὗ ὁ 
χαρὰ πεπληρωμένη, ἸΟΥ οομπιρ]είε Δηὰ τιοοῖ δυυηάδηϊ, (ΤΙ Ὡλ4η.). 
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425. ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν. στε ουγτιογά 
Β6Θ6Ι8 ἴο ΟΥ̓ Γ ἃ γθᾶβοῃ ἔῸγ μανίηρ ιι884 βοιηθν δὶ οὗ 
ΟὈΒΟΙΤΠΥ 1ἢ ἢ5 ἀἰβοοιγβα8 ἰο ἢ18 18. 0168. λελά- 
χηκα, ὅζ(. ΤΏΔΥ Ὀ6 γοηάογοά, “1 ἢᾶνα δϑοπιθά ἴο βρϑδῖς 
οὈβοῦγεϊ νυ, βίησα γα ἀϊὰ ποῖ βυ βῆ οιθ]ν σουπιργοποπὰ 
ἸὮΥ ΨψΟΓα58.᾽᾽ (Κυϊηοοὶ!.) ΤὍΤῆδ ᾿οαγηδα οοτηπηοηίδίοΥ 
ἔουπαάβ. (15 τητογργοίδιίίοη οἡ (Ἕ0]458᾽5 σάποη, {δῖ 
ψοΓῸ8 5: ΖΗ γἱησ' ἔο δε, ΟΥ ἐο 40, ἃτα βοιῃθίπι68 ἀ ΚΘη 
ἴοτ 8ῈῈΜ ἐο ὅδ οἵ ἀο, Ὀοϊηρ υηάἀοτβίοοά Φαινομενώς, 
γερμέαξίυθ6. Βαῖ, Ῥογῇαρϑ, ἔπδγα 18 0 πρϑϑά ἴο γεϑογί 
ἴο βϑιυοἢ ἃ ρῥεϊησρὶα οὐ {ῃ6 ῥγϑβθηΐ οσοβϑϑίοῃ ; 88 
Ὑ1}} ἀρρϑᾶνῦ ἔγοπν ἔιγίῃον ἀϊἸϑουββϑίοη οἢ ἴ86 ἰοχῖ, 
-. Ταῦτα (Πσοηῃίίηυ65 Κυΐηοο}) πλυϑὲ 6 τοίογγοα ἰο 

411} {πὶ ψα τοδά ἰπῃ (ἢ. 18. ββρϑοῖδ!]ν 4}} (Πδι 6888 
δὰ βαά σοποογηίηρ [18 ἄθϑιῃ, σαβϑυγγοοοη, δηάᾶ 
Δϑοθηβίοη (ο ἴῃηε Βαίῃπογ, δηὰ Ἔπ6 θη θἤίβ γοϑ {1ηρ; 
ἔτοιῃ (818 ἀφραγίαγα, δηὰ (6 ῥτοιηϊβοά Ῥαγδοϊοία. 
ΤἬἼΘ686 80] 6 οἴ8 γογα ἴο {Π6 ἀϊ5ς}}}68 ([Δουγίηρ ὩΠΩΘΓ 
γα) 668) ΠΘΟΘββαΓΥ οὔϑουγτθ. Βυΐ 48 Ο]488, 
1] ὅδογ. 228, 5644., δηά Βοβθηπι. ἰἰᾶνθ τοπιαγκΚοά) 

ἴπ6 (Βίηρδ ὨΙΠογίο 84:4 ὈῪ “Ψε808 οὗ ἢΐ8 ἀδραγίατγα, 
δα. ΘΓ Βοί Οὔβουγα ἐπ ἐλοηιδοίυες, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ 80 ἔο 
ἐδε αἰϊδοῖρίεα, “ἤο σουὰ ποΐ τϑσοοηοῖΐα {π6πὶ ἢ 
{ποῖγ ργθοοῃοοίνθα ορίηοηβΒ.0. Ηδᾶ {ποὺ δραηἀδοηθά 
{π686, ἐποῪ πιρῃξς ἴᾶνο βυ οί ΕἸ σου ργεμβοπάρά 
οὐυῦ Τιοοσγά β τηοδηΐϊηρ. (Κιυϊπ.) Τπυ5 Εὐςηγιηηΐυ8 
δι ιυι65 10 το {Π6ῚΓ ἴϑᾶγ δηά ἀασ)θοίϊοη, 85 ᾿ῃΠσαρδοῖ- 
(αἰίηρ {παπὶ ἴο αἰἰθπά οἵ ρῖνα οἂγ ἴο {6 μψοσγάϑβ. 

. “Οὖυν Τογὰ μά, ᾿ηάἀερά, (88γ8 ΤΙζτη8η) ἴῃ {ἢ 6886 
ἀἰβοοιιγβθβ Βροόκθῃ ἴο [18 (18ς.10]68, 485 ἰΐ ψογθ, ὈΥῪ 
ΘηΙρΊη85, βίηςσα οΟὗἁ ΠΊΔΩΥ οὗἁ 18 ρῇγαβεβ {πον ἀἸα ποί 
ἔΠγ σοιργαῃοη ἐπ τπηθδηϊηρ. ΤΠΪ8 15. Ψηδί 18 
μηθδηΐ ὉΥ λαλεῖν ἐν παροιμίαις, 1. 6. ἴο ι.586 ἃ ἤριυ- 
Ταῖίνα ΟΥ “οι ῃδί ΟὈΒΟΌΓΘ ΠΠΔΏΠΟΓ οὗ βρϑακίηρ." 

Ἐσοδβδητη. οὔϑεγνεϑ, [πὶ δὴ ἐχοο εηΐ σοτητη ἌΓ ΟἹ {18 μαϑδαρα 
τῇαν ὕἢὲ ἀετίνεα ἔγομῃ Αοἴβ 4, 29, 80 δπὰ 81]. τ : 

- Κ ΤῇΙΒ. ἴθγα) Π45 ἦεγα ἴῃ Ὠοϊοη οὗὨἨ δὴ “ ἀοσμίδ 56 οὐτοιιτὰϊδ αἷς» 
ἐωπι," τ Οἢ σοη ἴα: 8 ΤΟΓΟ “ ἐπ γεσρϑεμ, ἤδη σλῃ δὲ γαῖ υἱοῖν 6 
πηδεγβίοοά (απ εβρθοϊ δ! ν ἴο 16 1688 ἰῃηΐογηθά απὰ υπιβίη κί ηρ). 
50 τό Ηεδ. ὕὑψΌ, συῃΐϊοἢ 8 τεπάεγεα παροιμία, ἴῃ 1 58 πη. 10, 12. 
Ἐ2. 18, 2. ([τῶρ6.) Παροιμία, 5 υϑεα ὃν ἴΠ6 ϑεμί. ἴῃ {ΓΔηΒ] ΑἸ Πρ; 
ἴἢε Ηοῦ. ὕψὉ, νυ ίοῖι 5: η1Εε5 ποῖ ΟὨΪΥ ἃ ργονεγο, Ὀυτ ννῃδίθυογ ἰς 
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Τὸ {Πὲ5 15 ὈδΡύθοα με ἀνωγγέλλειν παῤῥησίᾳ, ἱ. 6. το 
φρθδῖὶς ρῥ᾽αίπ)γ, ρογϑρισποῦδιγ, δηὰ νιποιϊ (Π6 ἔη- 
υόέωογα οὗ Γαϊίνα δἰ πδίοη, 80 85 ἴ0 6 ΘΒΒΥ͂ 
υπάαογβίοοά. (ΤΙ ππᾶῇ.) 1 {Π|8 Ἔχργθββίοη τη ΔΎ 
Βα σοπιραγοα 808γ)6 βίη! ἦγ Νογβ Οὐ (ὑλϑβδη 6 Δ. 
“Ἔ βοῖγ}. Αραπι. [1δὅ4Φ. φΦρενώσω δ᾽ (8011. νΟΒ) οὐκ 
ἔτ᾽ ἐξ αἰνιγμάτων, 1 ιευἱΐ πὸ ἰοπρεν ἐοαοί. ψοι ἵἴη 
δηι τη α. 

“ἐ δυςῖ ἃ πιϑίῃοά (σοῃέεϊπιι68 ΤΙτιη4πΠ) οὐν Ἰοτ 
ἀϊὰ αἴἰτεγναγαβ ραΐδιιθ. Τίυ ἔγοιῃ Γὰκε 24, 206. 44, 
48. να ἰϑαγῃ {Πλ΄ ἢ6 ᾿πτογργοῖθα τ86 δογιρίυγοϑ ἴο {Π68 
αἀἰβεῖρ]εβ, θαρίπηΐηρ ἔγοπὶ Μοβοβ δπὰ 4}} τς Ῥγο- 
Ρδείϑ, δῃηά, ὈΥ͂ σσιπραγίηρ ἰοροίμοῦ [ἤο58 Ῥγορί 60 168, 
Ργονϑὰ τὺ 11 Πα θδθη {Π6 σου 86] οὐ (6 Ἐδίπογ 
ενδί ΟΠ γῖϑὲ βῃοιυϊὰ υπίο]ὰ 41} ἐποβο {πίηρθ νἢιοΝ 
Βα διεά βυβδτοα, δηὰ ἐῤμβ (πδπηθῖγ, ὈῪ ἴπΠ6 56 ϑ80υΐ- 
ἔδγηρ8) 6 ἱπίγοάδυςδα, ᾿ηἴο [18 σίογσυ. ὅϑ66 δ}|80 
Ἀσςίθ81, 8. (Τἰϊπιαη.) Οἰδογβ, ποόσσονοσ, υηάπογβίδῃη 
[Π6 ψογά8 ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα --- ὑμῖν, οὗ (6 τ{π|6 αὐ 6" 
ΟἸὨ σι. 5 ϑβοθηβίοη ἴὸ ἤθᾶνθῃ, πεῖ δχρίδίη {Π|6Π| 0 
16 βαγαοίείε. ((οπρᾶγα 14Φ δῃηᾷ 15.) Αμῃαὰ 5'πεθ 
1 σδῃποί θ6 ἀοηϊοα [δὲ 968118, ἴον Π15 γϑϑυ ΓΓΘΟΙ ΟΠ, 
τἰἀυαῃι {πὸ ἀϊδβοὶρίο5 τηογα ΠΥ, δῃὰ ἜΧρ ΟΠ Υ, δηά 
81Π66 {Π6 νΕΓκΘ ἔΟ]]οντίηρ; το δίθβ ἴο {ἰη6 {{π|6 ἴῃ Ψ Ιοἢ 
16 Αροβίθβ δἰγοδαν βη]ογϑὰά {[Π6 Ῥαγδοϊεῖθ, δηὰ ἢδά 
ϑηίογοά ὕροη {ἢε1γ οἷἕοθ 885 ἰεραίθ8 οὗ (ἢ γιϑί (566 (8 

ὀχργεϑϑεὰ ἰῃ ἤραυγαϊϊνε, ΟΓ ροεῖϊςαὶ ἰδηρυδρα, 88 ἴποὶγ ργοτοτῦϑ 
ΘΟΙΏΠΊΟΝΙΥ 66. Τῆι ἰΐϊ ἰ8 864, Ο, 10, 6. ἴοΓ 8 5ἰ πὴ] τυ 46, γοη- 
ἀεγεὰ ἰπ ἰΒε Ἐ. Τ᾿ α ραγαδίε. Ἡδστε [ἴ ἰ6 τηδλη ἴδοι] δοιὰ ἕῃ Ἀ}} (δε 
Ἰδιτὰἀ6 ἐπ ρ οὰ ἴῃ {Π6 ἐχργεβδίοη ερὶογεὰ ὃγ (δϑιλδο ; δὲ ἴδ, 
ἔογ βιρφξιταξίνο ἰαπριασε, ποῖ ἱπιθηάοά ἴὸ ὃὉ6 υπαοΙεῖϊοοά Ὀγ εὐεσῳ 
Ὀοάγ, δηὰ ρευύθαρϑ, [ὉΓ ἃ ἴπ|6, ἤοϊ μϑυΐθοι ]γ ἄνθη ὈΥ ἴπ6 Αροϑβίϊοβ 
ἘΠαδιβοῖνοα. (δι ρ06}}.) 80 Ευιγπλῖιθ, ννῆο Ἔχρἑδῖπϑ ἴΐ, συνεσκι- 
«σμένα, καὶ οὗ πάντῃ σαφῆ. Οὐ {{π νατίοι!β β6η8θ8 οὗ παροιμία, ΟΥ. 
παραβολὴ, 1 ᾿ῆνα οομίουϑὶν ἰγεαιεὰ ἰὼ (6 Απμοϊαίίοῃα οἱ 8ι.: 
Μαιῆονν, Οπ (ἢ 8 ννονἡ, ϑεῃοείίρεη ἴοο, 88 80η)ε υ86] Γαι δγκ9, 
ὙΒΙΟἢ 1 νν}}} ΠοΓα δυ )οίΐη. : 

Ὑὴε σον ὑγεγεὲ δοουβδϊουγεα ἴο ἀεἰἑνον ᾿πβίγιιοιοη ἴννο νγαγϑ, Ὁ». 
ν7..}.} ὙΠ ὃν εἰπε μας, δὰ ΟΠ Ἴ, »ίαὶπὶψ, ποὲ επὶφηιαξιοαξίῳ. 
Βοιῖῖι ἴΠ686 ουῦ [μοτὰ τηδάδ 36 οὗ, τ[ποιρῇ, οἡ ἴδε ῥργεϑϑηϊ οὁοοδϑίοῃ, 
Θβρβοίδ!ν ἢ} 6 ἤογιηθσ. Ηδθγβ νγῈ ΠΊΔΥ σΟΠΊΡΑΓῈ ἴννο ρ8353ρῈ5 οὗ ὕεἴ- 
δεπίϊυ8 Τρ γαηβῖβ, ἴῃ ἀϊδρυΐ, σὰ τὰ Ππενυαπο υάεοο, Ρ. 34. ““ Τεὶ!. 
ΤΩ6 τ αῖ 1 Δ9Κ ἴπ66." Ποῖος εἶπε παῤῥησία καὶ οὐχί παροιμίᾳ περὶ, 
τοῦ Χριστοῦ σοῦ ἀπὸ τῶν προφητῶν μου, (ϑεβδαείίβεη.).  ῸΘ6 ᾽, 
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Ὠοία ἢ νεῦ. 28), 1 τ]1ηΚ 6 δῃιουϊά ἤθγὸ υηῃάἀοιθίαπὰ 
ιῃ6 νογαβ 48 γοίδγγιηρ (ο δοέλ ἴῃθ566 τποᾶθ8 οἵ ἰεδοῖμ. 
Ἰαβ. 131, [ῃξ οὗ ΟΠ γιϑὲ ἢ 86 δα σ ἢ18 σοβυγγοοίίου:; 
φάϊγ, τΠδΐ. βυρογηδίαυγα! ἰηϑίγυοοη ψὨϊοῦ (ἢθ 
δροϑβι165 γϑοοϊνεα αἴτον (Πγ1ϑι 8 ἀϑοθῃβίοῃ. . (ΟὨρᾶΣθ 
ν. 14, 15 αὐᾶὰ 26. (Κυϊποο.) .- ὉΠ ΠΠΠ᾿ 

20. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἅς. ΤὮΘ686 γεῦδ68 8Γ6 Γηδϑῃΐ 
ἴο 86ῖ ἔογσιἢ (ἢ6 δάἀνδῃίαϑε γαϑ]] πρ᾿. ἴο (ἢδιη ἴσοπ 
1815 τῆογο δοσυγαῖθ ἐπονιο ως : “. Ατ  ἢαῖ {πιο (1. 6: 
Ψ ΠΘῊ 1 5384}} αν τῆργο [Ἄγ ταυρῶϊ γοῦ σοῃοδΓηἸρ' 
ΤΥ Καέδι, ἢ18 σου 56}8, Δη ἀφο γ668) γ6 6[|8}} δα ιγθβϑ 
ὙΟΙΓ ὈΥΔΥΘΓΒ ἰῃ ΤΥ ΠΔΠ16, Δηα 53}4}1 τϑοθῖνθ. Ὀθηθῆ(8β 
οὔ ῃ6 τοοβὲ θχςοθηξ Κα. (ΤΙ 8η.) ες 

. 86, Καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ 
ὑμῶν. ΓΠα86 Ψογήβ βαεθῦ, δ ἤτγδι βιρῇξ, ᾿θυδ!ν δ 
γΑΓΔΏΟ6 ΜΙ} οἷον [,ογ 5 ψογάβ, δηά ν]τῇ οῖβ. ΕῸΡ 
ἴῺ Φοδη 14, 16. 6 ρτγοῦλ865 {παι ἢ6 1} δϑκ {Π8 
Ἑαίίοσ, ο. Ναν, 6 ἴᾶνθ )υϑὲ Δδγ ἃ γϑηαγκαθθ 
δχδιηρία οὗ [18 1πς ΘΓ θβϑίοη ἴου ἢ 8. α1860101608; δηάᾶ 
τὶ (Ἠνϊδὲ ρϑγροίυδὶ!Υ ἀ068 (18 6 ἃΓ6 δ8βιιγεᾷ [ἢ 
Ἀοιη. 8, 84. ἤν. ἡ, 425. 9,.84. 1 οδηῃ Φ, 1. δῃά 
οἰβδονῆθσθ. Τὰ βοῖνα (18. αἰ σα την πηοῖποάβ. 
ἢδνα Ὀθϑθῃ ἀδνιβεά, Τα οὴἱν οβδοίυ αὶ οὔθ 18 {{ι8ξ- 
ΒΟ ἢδ8 θθθη δάορίεἀ ὈΥ πιοβὲ Σηἰεγργθίθσϑ ἀυ τ ρ᾽ 
Π6 ἰα8ὲ σϑηΐισγ, Ψ|Ο. ΔΡΡΙΥ ἴο ἢ 8 τιδὸ τῇς ἴθοἢ- 
ηἰσ4] ἰδγιῃ ργεέεγίξϊο, δὰ, τΠογοΐογθ, τοηάθν [6 
ψοΣ 5 ργωίογοο, μὲ ἐασεαηε, 7 ἀο ποέ δαν 77 ευἱ Ῥγαψ, 
ὅζς. ἐλεγε 18 πὸ ποϑᾶὰ ΖΓ πιὸ ἰο αδϑδιγ ψοῖ οἱ ἐδλαί. 
Τῆυβ οθθηπι. Ἔχ ]αίη5, “1 πηθρα ῃοΐ ΒΑΥ {ἰπδι 1 
1 ΡΥΑΥ ἴΠ6 ΕἌΓΠΘΥ [ῸΓ γοιὶ ;᾿ 8δηα Οὔβοσνθϑθ {ἢΠδῖὲ 
ψνῆδὶ [8 Τῃ8 8414 ἰο Ὀ6 ρᾳ88664 ΟΥΝΘΓ, ΟΥ ποῖ πηθῆ-- 
ιἰοποά, 80 δι ἔγοιη σοηϊδιηϊηρ ἃ ΠοΘρδί!οη, 18 δίγΓο ΡΥ 
αἰηγτηαίῖίνα. (866 {Π6. ποία οἡ “Ζοδη νεγ. 98.). δὸ 
Ιδρο, Ηδιυμδη, Ρθᾶγσθ, Μαγκίδηδ, Ἀόβθηπι.,. 
Ὅσα, Κυΐϊποοϊ, δὰ Τπέηβη: Ψοδίροβ οὗ {Π15 ἸΔἸοπι. 
ἅΓ6 ἴο Ρ6 τηοί ψἘΠ εἐνθη ἴῃ {6 (Ἰ] 488: 8] δυίδῃουϑ,: 
Δ ΙΏ 80 6ἰΠριϊοαὶ ἃ γιοῦ 85 δ. Φοῇπ [Ὁ ΠΊΔΥ ΝΟΥ" 
ΜῸῈ}} Βα δαιη 64... τ αἱ : ᾿ , 
ΟὙἼΒα αὐτὸς βίρηϊῆεβ 07}, Λίπιδείζ, ιυἱ πη σίν, αὐτόματος, 

ΟΥ, ἃ8 ΝΟΠΏ8 τσοησδγϑ 1{, αὐτοκελεύστης. Ὅτι ὑμεῖς, 
ἐμὲ πεφιλήκατε, ὅζα. 1. 6. δεοαυδα ψ6 ἠανὲ ὄξει αὔδο-- 
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ἐϊομαέεῖν αἐέαοδοά ἕο πι6, απά μαυε ἤδανζοποά ἐο τιᾶ 
α5 α ἀϊυϊηο ἰοσαίε, ἐπα ργοπιξϑσοεά οδεϊαῆ. ΓΙ μδ8- 
8.58 15 [ἢ118 ρΑγδρηγαβοα ὈΥ ι᾽ οεἰβίοϊη : “δ {δὲ 
Ἰονείῃ (ἢ6 ὅοη, ἰονοιῇ {πΠ6 Εαῖῃογ. [1 παροραᾶ 8) τῇ 6 
οιἱγ Ηἰρσῇ Ῥγιθϑί, ἴο ψῇοῃι 1ἴ 58 ρογιη 64 ἰο οηΐαγ 
(6 δαποέμπι δαποίογιμπι, ἀπ οἴου ὕρ ΡΓΔΥΘΓΒ ἔογ γὸι: 
Ὀυζ ΜΠ τηδκα γου ρ»γὶθδέδ αἶἴδϑο. Ἄἄρος. 1, 6. 

428. ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς, καὶ ἐετ. κα Τίμοδο 
ΤΟΙΏΔΙΚΔΡ]6 ννογά8 βοη}6 τηοάθτῃ σομηπιοηίδίοῦβ, δης 
811 16 δοοίηΐδη8, δχρίδιίῃ οὐΪυ οὗ {6 »μέδοῖοπ οὗ 
Ολνγίδέ ας α ἐφσασΐδεν' δῃὰ ἰορζαῖο;Ἐ φμίδιιδ (88γ8 
Τ1,διρ6) πἐπεέμηι οὐδέοέγι σαί" Ογοξϊμ5. Ὑεῖ ποιῃϊηρ 
866 158 Οἰθδγοῦ [8 (δῖ ἴπ 686 ψογ8 ἀδθηοία {6 ὁχ- 
ἰδίθδῃςα δηά θαδίηρ οἵ ουὖυγ Ἰμογὰ Ὀθείογα ἢ σάπηθ ὕροῃ 
186 δδγίῃ ; 88 ἌρΡρθδΓβ ἔγοπι (6 δά άθὰ μψογάϑβ, καὶ" 
πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, 1. 6. 7 γοίμγη ἐὸ ἐδ Ἑαΐἠετ' 
οπι ὠδλοηι 1 ἀονὶυθα τῖν ογϊ χὶπ, απὰ δοοῖ ἡδαύεη, τς 
αδοάδΘ. Τίιογοίοταε (ἴο υ86ὲ 1[ἢ6 νογάβ8 οὗ Τιιπ8η) 
νι Πδὲὶ δι. Φοη ἢδ88 δι υ5 ἴῃ 16 Ὀορίηπιηρ οὗὨ ἐπ 6 
Ο(οβρεὶ (1, 18), πδιηοῖὶυ, [πᾶ οὐγ Ιογά οχἰ βία Ὀεΐογε 
(6 ογοαϊίοη οὗ (Π6 νοῦ, τὐας τος οὐ, ἴῃ ἴῃ 6 
Ὀοβοπὶ οὗ {π6 Εδίῃοσ, ασαμά 80 ιυαα σώ; (ἢ 8 οὖν [τὰ 
[458 Ὠ! 56} ἀδοϊαγθα 1η ΓΘ ργοβθηΐ ραββαρο.᾽᾿ ΟΟΠρᾶΓΟ 
6, 64 δηὰ 88. 2, 18 δηὰ 81]. Ηρτγο 1ἴ 15 ψ6}} ορβογνρά 
Ὀγ 1,Δρ6, ““ Θυδηιν!8 ετὲγ α Ῥαέγε, οἱ πιέξέλα Ῥαέτε, 
ἴῃ ΠΟΒΙΓΟ Ενδηρο θᾶ Αἰ ἰογπθηΐ, τη 5810 ἰδ η θη ΡΓΟ. 
ηδίυγαᾶ 500]οοι! ἀδῦοῖῦ 1η16]ΠρὶῚ, αιοά ογαΐ ἰδῖθ, υἱ 
Πηπιοα!αἰὸ ΡΥ 1ρ881}) Ὠδίαγαπι δηΐ6 πἰ58, ΟΠ6Π1 ΟυΠὶ 
Ῥαίγο Ἰυποίαῃι οββοί, υἱἱ ΤΣ, πμέγέξιμδ 6]8, Δἀδοη.8 
Π δίτιογὶ Ἰοηρὸ πηρούο, χυὰπλ) οΟἤμη68 Ῥγορῃοίβ οἱ 
ΑὨμρΙ!, ἃ Ραΐγα Ὄὀχιραῖ." 

40, 80. Τα σοηϑίαογηδίίοη οὗ [Π6 ἀἸ8εῖ 0165 [δὰ 
αἰνθὴ ΨΑΥ ἴο ἴπδ6 τοϊζογαϊθαὰ ῥγοπλ 865 τὰ ΒΟ ἢ 
655 Π8ἀ γαϊβϑά {ποῖγ ἀγοορίηρ βρίτι[8 (σοπιρϑγα νοῦ. 

. 920, 94 δηὰᾶ 920), δηά ἰπον,. [πογοΐοσο, Ὀσγοόῖα ουὖἱΐ ᾿πῖο 
{πΠ686 ψοΟΓάδ5, ἴδε, ἄς. ἌΠθη οὖν 1 ογὰ παά δηιοεὶ- 
Ραϊεα {πϑῖς τυϊϑῆθϑ, τ[ῃἢ6 Αροπβίϊε8 ςο]]δοϊθα ἔγοπι. 
ἴθποα (τσ ῃιοῇ Ἰηἀθοα ἰγραυθηῦ δσρογίθηοθ τηυδῖ 

ὅν ῬΘΓδΟηϑ (19 υδε (86 ννογάδ οὔ [ταρο,) δδογὶρ 1686 ἴα 
ΟἸεῖοὶ ἴδηι τἢ6 Οαη(Ἶ165 ἀϊὰ ἰο Ῥγίπαρογαθ, οὐ νοι ῬμϊἸοβίσαϊμα 
δᾶγα ἴδαϊ ἷ6 αἀἰσοῖ μ]ε5 νεῃοσγαιθὰ πίαι, ὡς ἐκ Διὸς ἡκόντα., τ οἷα 
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Ἦδνο δγοδν ἰἀυρῆς {Π661.---Εα1.) {Ππ4Ὲ ζ968ι15 τν48 8 
καρδιογνώστης, Δα Κηονν {86 ΨΝΘΓΥ βεοτοίβ οὗ {ῃ6 
ἀδοϊαγαῖίοη ψ οἢ ἢ6 δά ᾿υ8ῖ πιδάδβ, {Πδὶ ἢδ ν8 οὗ 
ἀϊνίη6 οτἱρῖπ. [Ι͂ἢ [Π18 δῆβνοσ, πονανογ, 1{ σδηηοί 
θε ἀεπίθά, {πογα. 15 βδοπηονηδί οὗἁὨ ΠυπΊϑη διγοσάπορ 
ἀπά οχοθβϑῖνθ οσοηβάρθησθ. Εογ (πουρῇ δἱ νοσ. 18. 
{ΠΥ μαὰ ἀδοϊαγοα {παῖ (ΠΟΥ υπηάοτβιοοαά ποΐ {Π6 
Τηϑδηΐηρ οὗ οὖζγ [ογ δ ψογάβ, δπὰ {Πουρῇ ἔτοπι 
τῆοηςα ἢ μια 5414 ποίπϊηρ ψϊοἢ Πα Παά ποί 884 
τοροδίθαϊν Ῥοίογθ, γεῖ {ΠΟῪ ΠΟΥ͂ ἀδοίαγα τἢαϊ. {Π6Ὺ 
ἔν σοπιργο θη {Π6π|, Δηα πᾶνε Ὧο ἀουδί οἵ ἢ18 
ἀϊνίηθ πιἰβϑίοη δηα ογἱρίη. (ΤΙτ{πηδη.) 
ΝοινΠβἰληάϊησ {τοῖς σοηῆάθδης δϑβογίϊίοη, ἰΐ 19 

οἶδαν {παῦ {Π6Ὺ ἀἰαὰ ποέ γεοῖ τ ΌΠΠΥ υπῃάογβίδηἀ τ ἢδέ 
ΟἸγίβὶ 884 οὗ ἢϊ18 ἀόραγίυσθ, Εοῦγ [ΠΘΥ νΘΎῪ 800 
Δογν αγὰάβ βίη ]6α δἱ ἢϊ8 ἀθδαίῃ, δπὰ ἀουδέοά οἵ 
δ τοϑυγγοοϊίοη. ΤΉΘΥ ργορδῦὶν ἑδποϊθα {Πδὲὶ .}65118 
νου ά ἰπάθοα ἀδραῖὶ ἴο [6 ΒΑΙΠοσ, θὰ: ψου]Ἱά 
Βῃογι! Υ γοΐυγη δηα 6β(Δ 15} δῇ θαγἊἢ]ν Κίπσάοπι, δηὰ 
ΠΗ] 41} {π6ῖν 8868 ἴῸγ ψογ αν δἀνδηΐαροβ. 

ον, 80, Νὸὺν οἴδαμεν ---- ἐξῆλθες. (3.6 85ι15, 1{ 158 5414 δ νοΓ, 
19, Κπονν Ὀοίοσγο {Π6 ἀ 18. 1 Ρ|68 ρΡγοροββα {πὸ αιοϑίΐοη ἴο 
ἢΐϊπ), ψῆδὶ {ΠΥ ψ]ϑηθὰ ἴ0 88Κ ἢϊπ|. ΒΒ ϑι68, {ΠῸῪ 
πηδογβίοοά οιἵν [οΓα 8 ψογάβ δ υἱἱογοά ἴῃ γϑίδγθηςθ 
ἴο ἐποῖν ἀθβίγεβ δηὰ οὴν ἐς ὐαλεῦ ως Ὁ 4. ἃ. “Νον νῈ 
ουγβοῖνοθ Θχρογ πη η (4 }} 7 ΚΠΟΥ ἰδ ἴο [Π66 8}} 186 
τπουρἢ5, υἰβῆθϑ, δηα ἀ6 8168 οὗ πη θῇ δγα ὀρβῆ, δηΐ, 
τῆδγοίογο, σδηποῖ ἀοιδὲ οὗΤΠΥ ἀϊν!ηθ τηϊϑβίοη." ΕῸΓ 
ἴο {Π6 Ῥτγορ ηοίβ, δηἃ δβρθοίδ!  ἴο {Π6 Μαεβϑβίδῇ, 186 
ον δϑογιθοὰ ἃ βδίῆρι αν Δηα δυρογμυμπηδη Κηον- 
Ἰεάσε οὔ {π6 1Πουρ] 118 οὗ πιβδῆ. (Οοπρᾶγθ 1, 49. 864. 
ᾧ, 25. 4,190. ἘΠ6 86η86 οὗἁὨ [ἢ686 ψοτγάξ 15 {ἢ18 ὁ Χ- 
ῬΓοββοα ὃν σδηρθε]}: “ἼΤΠοι Κηονγαϑῦ 118 80 ρϑῖ- 
ἔθ Εγ, δηὰ ψἢδΐ 41} ουν ἀουδίβ δηὰ αἰ συ 168. δγο, 
ἃ8 τοηάδγβ 1 ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ΔΡΡΙΥῪ ἰο [ῃ66 ὈΥῪ 4.68- 
(ἰἸοη8. Ουγ ᾿ἰηἰοπίϊοηβ (ἢ18 ΨΑΥ 8.6 δῃ{οἱραίοα ὈγῪ 

᾿ ὙΠΟΥ 580 [(Ὠϊ8 υηάογ [66] 1πρ8 οὗ ρτέαϊ οοηβοϊδίίοη αἱ {Π6 τνογά8 
οἵ ΟἸγίδι, ἱηδϑηγυοῖ 88 ΤΏΘΥ Ἰοαγ ἔγοπι ἰπθησα ἰπδὲ ἢ6 ννῖ}} γὶβα 
αραϊη, δηὰ δρϑίη ἰεδοῦ ἰδ, {πδῖ [Π6 ἘΔΙΠεΓ Ἰονοῖῃ τΠετη, ἅς. Εὸτ 
106 ἔοστηδγ ρᾷνα τ 6 π ἃ Ὦορε οὗἉ δϑϑἰδίδηςς, [6 ἰαϊ (ΕΓ ἃ σΟΠΗΓγπγαίΐοη 
οἵ τἰιὸ εἰεδά αϑίηοβα οὗ {πε 17 ἔμ. (ΕΠ γτηΐι5.) 
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{Π6 Ἰηϑίγ οἷο 8 ἢ] οἢ ἴθοι τὲ ρίν!ηρ υ8᾽ ἔγοῦχ Σπη6 
ἰο ἔἰπι6." Τηθησδ, αἶϑο, {Π 6 ἱηξεγγοά {Π6 {γα οὗ 
818 ρῥγεϊθηβίοηβ. ((ὑδιηρθο}}.) , 

Οδρροὶϊ οὔϑογνεβ (πᾶὶ [86 ψογὰβ αἰτεῖν ἀπά 
ἐρωτᾶν, Μ᾽ Ὠ]ΟὮ ΟσσὺΓ ἴῃ {Π18 σοπίαχί, 8Γ ποῖ 5 Ώοηγ- 
τοῦθ, (Πουκχὰ Ὀοίὴ τοηάδογοά ἢ τπ6 ΕΞ Τ. αδά. 
“Τῆς ἔοσπιθῦ (ϑαυ8 ἢ6) Αἰ γᾶγ8 ΔΏΒΥΘΙΒ (0 [6 ΕΏρ;- 
Ἰιδῦ, ἤθη 1 πθϑῃ5 ἴο δοᾷ, ἴο δηϊγοδί ; [88 Ἰδέδδν 
Ζοῃογ ἰγ, θυ. ηοΐ αἰνγαγβ, ἤθη 10 ἀδποίοθβ ἕο »μέ 4 
ηιιοϑέϊοη." 
. 81. ἄρτι πιστεύετε. Ουγ ογὰ ΠδΓα - σΠθοἶκβ. {88 
οχοθβϑῖνα σοηῆάδηςθ οὗὨ [εἰ8 ἀ156 1 0165, 8η4 ἱπουϊοεαῖθα 
ΘΏ ῃθπὶ {Π6 ἰοϑϑοη οὗ αἰδαάσησα ἰῇ {πόϊ’Ρ ον 
ϑίγσθοηρίῃ. ῆσθβα ογ8 ἅγὸ ποῖ, ῬΓΟΡΕΙΥ͂ βρεδκέηρ, 
᾿ηϊογγοραίινα, Ὀυΐ ἰηνοῖνα γορτοοί 884 ἰσοῆγ. δρτι 
8 Θαυϊνα]θῃΐ ἰο νῦν, ΟΥ3οηθ 2. Απά 50. νὰ 86 {δ6 
νογὰ ἐδθη. Οὐδοῖβ ἰαα [ἤθη Ση ογγορσδινεῖγ. Βυΐ 
1Π18 ἀοϑίγουβ ἴΠ6 ἔἴογοβ δηά Ὀθϑαίυ οἵ [ῃ6 βεηϊεηςα. 
Τα ᾿η ογγορδίνθ 186, ἤούνανοσ, βυρρογίορα ὈΥ ΤΏΔΩΥ 
ΜΝϑ5. δηά δῃοίθῃηΐ υϑγϑίοηβ. ὅδο᾽. ΝΟηηιβ, ἄρτι μετα- 
φτρεῳθέντες ἐμῷ πιστεύετε μύθω. Ἑαιτγταῖυβ, ἴοο, 
ΤΘΟΟΟΘΏ:ΖΟΒ [ἢ ἱπϊογγορδίνα, δηα οὔβογνοβ, (μδὲ [868 
ἀἰβ8ςο! 0685 βαϊά {Π|3 85. 1 {ΠῸ ὺ (πουρσῃς [ΠΘῪ ψ σα σοη- 
ξογυηρ ἃ ἔνουγ ὈΥ (ἢ18 βδυάάδη 82ηἀ ἀδοϊάρὰ ἐδθο]ά- 
ταῖίοη οἱ ὑ6] 16 ἴῃ 1115 αἀἰνί 6 πγϊβϑίοη ; θυΐ ἰΠδὲ ΟὐΓ 
1ροτὰ γοῦυκοϑ (πον γαῖ ἱπηρογίδοι ἐλ} ἴῃ 1ῃ6 ψογάδ. 
ἄρτι πιστεύετε; 1. 6. (8. Βαϊ υπιυβ ΘΧρΪ4] 59) ἐντέ- 
λεως --- οὐδὲ ἄρτι, ἀο ψὲ ποι δείϊευο ἐλογοιιρἀΐμ, τ 
πού ψεέ. Τῇ ᾿ηογγορδίνο, πάθος, ἔγθαυ θην 1ἢ- 
γοὶνθ8 ἃ βίοηρ ΠΟρΙΊΟΏ. πον 

84. ἰδοὺ, ἔρχεται ὥρα, δια. Καὶ νῦν ἐλήλυθεν, ΝΑῪ ἐξ 
ποῦ Οὐπιθ.. ὅ6ε6 4, 98. ὅ, 25. ΣΣκορπισθῆτε, ὃς 
δοαέίογοί απὰ ἀμ ρονδοά, απά ἐακὸ ἐο ἤιχί. Αἱ εἰς 
τὰ ἴδια ϑυθαὰ οἰκήμοτα, δώματα. 866 τῆς ποία οὔ 
ν6 Γ.11, (Κυϊη.) δο Βρ. Ῥεᾶγοθ, δηά οἰθϑσβ, “ἴο. 
γοῦγ οὐ ἢοπιο8.᾿᾿"' 1,ΔΙΏΡΘ σΟΠΊΡΑΓΘΒ 8 ΔΓΜ ΑΓ. Ὠ89-, 

ἘΞ Γαῖρο νου]ὰ Πογα υπήεγϑίδηα, (Π6 δοοιιϑίοτρ)οὰ Ἰοάφέηρε οὔ 
Ὀἰθοΐρ]εβ αἵ Ζεγυϑαίει ; δίποθ {}π6 γυ ἢ 016 δοοίει γ (86 {Π15Κ8) σου, 
ἢδγαϊν μαννα θθθὴ οομαργεβεηάεὰ υηάδὶ οὴδ δηὰ ἴΠ ϑαπηα γοοῖ. Β6. 
1Πδὶ 88 ἰζ ΤΏΔΥ, ἴπεγε ἰδ ἃ ΨΘΙΎ 810}}}Γ ρδϑβϑαᾶρα ἴῃ Ηοιη. Οὐγ88. α- 
276. Μνησῆτρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι ἄνωθι" μεῖς Πἰάγπιυδ͵ 
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βαῦε ΟΥἹ Μδεςοο. 6, δ4. ψἤεγα ἰΐ 18 8414 οὗὨ 6 ἀ15- 
Ῥαιϑίοη οὐ [ῃ6 βαϊπίβ δὲ Αηζοςἢ, ἐσκορπίσθαι ἕκαστος 
εἰς τὸν τόπον ἑαυτοῦ. ὙΥ δὶ 15 Ποῖα δ δά ἴο, 18 ΟἶΘδΓ 
ἔτοτῃ (ἢ Ὠἰϑίογυ οὗἩ (ἢ γιβι β ραβϑίοῃ. ὅ6ὲ Μαίι. 81, 
ὅθ. Οὐυν Ι,οτὰ ἐμῇ δ α5, καὶ οὐκ εἰμὴ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ 
μετ᾽ ἐμοὺ ἐστι, απὰ (ψεξ) 1 ατἴὶὸΡ ποέ αἴοπο ἀπά μηϑιρ- 
»μονίεά, 70» ἐΐδο Ἑαΐδον ἐς υἱέ ηι6, (α 5 τὴν Ποῖρεν), 
τοὔο υυἱἱἐ (κα έν γεαΐα πῃ σαπδε ἐλ μπιρδλαηξ. Οπ 1Π6 
Ρῆγδβο μετὰ τινος εἶναι 8ε6' ΤΙ τ{π|Δἢ οἡ 8, 39. 

88. ταῦτα λελάληκα ὑμῖν. ΒΥ ἴΠ6 ταῦτα [1,. Βγιρ. 
πηἀαγβίδηἀβ ψἢδί τν88 814 οὗ ἴἢ6 σοί 688 οἵ (ποὶς 
ἴδια, δηὰ (ποῦ βυθβοασθης ἢϊρηῃς. ΟἸΠΘΙΒ (88 
Κυ!ϊποοὶ), νι πιογα ργοδ ΠΥ, τἀ Κ6 [ἢ οὗ (ἢ6 ψογάϑ 
ὁ πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστι. ἘΒοίἢ [ἢ 686. Β6η868, ΠΟΨΟΨΘΓ, 
866) ἴοο ἰδ, δπὰ ψουά σγαῖθογ σϑαῦῖγο 1ἢ9 
δϑιηροϊαῦ ὨσθΘΓ. 1 β8βθηϊ [0 ἸΏΔΩΥ Δησίθηΐ σ0Π1- 
ξηοηίαίοῦς, δηὰ βοιηθ τηοάθγῃ οὔθβϑ, 45 [8 ὯΡο, (δα 
ουν Πογὰ γοίθσβ ἴο ἴπ6 ΨῃΟ]6 οὗἁὨ [86 ργεοθάϊηρ ἀϊ8- 
ΘΟΌΓΒ65, ψ ἰοἢ,, ἰἰ Β66Π18, Β6 6] ἱνογοα ὧν [Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ 
οἵ βιιρρίγιπρ [6 Αροβι]θβ αι πηοίνο8 οὗὨἩ βυρρογὲ 
᾿ππᾶάθῦ ἴΠ6 δν1}8 {ΠΥ σψουϊὰ βρθθά!]ν, δπᾶ ἱπάδοά. 
Ρογρόξυδιγ, ὕ6 οΔ]Π16 ἃ ἀρορ ἴο ϑησοιπηίογ. [πὸ 1818 
νιον οαήτιαρθ ἀκ δήρ ἠδ 1Π6 ρᾶββαρθ, “"Γἢ 686. 
(ϊρϑ παν 1 βροκθϑῃ {ἢ }8 ἰδγρεὶγ ἴοὸ γου, πὲ τ ἢδῖ- 
ενϑί αἰ υ 6165 ΤΊΔΥ 8 γ86 ἴῃ [1Πἴ, ἢανίηρ θαοη {ἢ 9 
ΨαΓηΘα, δα [υτηϊδηῆρα σιϊῇ δας σΟΠΒΟΪΒ(ΣΟΏΒ ΄88. 
{ῃ68ὸ, γοὰ εὐἰσῦ ἢδνα ἰδβίϊηρ, ρθεᾶσθ 84 ϑεγδβη Υ̓ οὗ 
Βο] ΕΥ ἰἢ6 δχϑγοῖβα. οὗ γοινγ ἴδ! ἢ ἴῃ τη6." ΑἸπηοβῖ; 
4}} τ1ὴ6 γϑοθηΐ οοπιηθηΐβδίοσβ, ἤοόϑονοσ, δάορι (ἢ 6 
ἐϊηιέθα 5860η86 ὈΘίΌΓΕ τηθηϊοηθα. ὅο Βρ. Ῥδϑᾶσγοθ: 
“ΤΠρβα {πἰπηρ8 Πᾶνα 1 δρόκθῃ υπίο γου, {πὲ γ6 ΠΔῪ 
6 ΘΑ8Ὺ ἴῃ ὙΟΟΓ τη]η45 (ΔΡουΐ Π16), ἀδρομάϊηρ ἀροῃ. 
Δ {τυϑίηρ ἰῃ {Π 6 ῬτΟΙΏ1Β68 Δ 855 ΓΔ 65 ΨὨϊοδ [1 
Ἀανα ρίνοη (ὁ γου. Απηά 4150 Τιϊπηδη : ““ ΤΠ 656. 
{Π1ηρ8 1 ψιβϑῃηρά ἰο {6}} γου, {Π8ἴ, 45 ἔδγ 85 γτοραγιβ 
16, Υγ6 τι δὲ αὐ ρῬϑαοο ἴῃ οι" πιϊπάβϑ.1 (Οἰδἰδιτῖθ9 

ἐχρ]δἱη8 σφέτερα, ὮΥ τὰ ἴδια, δηὰ σκίδνασθαι, Ὁ σκορτίϑεσθαι. Βαΐ᾽ 
β'66 'ῃ {ἢ 6 ὑγεθεηϊ ραββαρε δώματα ἰ8 ἴο θ6 υπάεγοίοοά, νγὲ ΠΊΒΥ, 
ΤῦΟΣΕ δρρμοβί(εἶγ οὐμηρᾶσε ἤσῃι. ἢ]. ψ’ 94. οἱ μὲν ἀρ᾽ ἐσκίδναγντο ἐὴν᾽ 

ΠΟ ᾿ κοι ν ςΣ ἡ ἐπὶ νῆα ἕκαστος. 



δοΦ 8Τ. Ζ0ΗΝ, ΓΗᾺΑΡ. ΧΥῚ!- 

ἸηἀΔεοά, χὰ ψ|} μαναὰ ἴο ππάοῦρο ἴῃ {πὸ ψογὶά, δυῖ Ὀδ 
οἵ ροοά σουγαρθ,Ἐ 1 δλαίϊί ονογοοιηθ ἴἢ6 πογὶ ά." 'ΓἢῚ5 
1ῃ(ογργοίδιοη ἢ {Π18 βιρρογίβ δηὰ 1] υβῖταϊθ8. 
«“« ἘἸγβῖ, ἴῃ σοϑρεοῖ οἴοιγ ον, τ6γο ννὰ8 ὯῸ γθᾶβϑοῃ 
ἴον ἰδ ἴο ἴδαγ ; {Π6Ὺ τηϊρίε Ὀ6 Θαϑυ ἴῃ {Π 61} τϊπα 9 
ψ ἤθη ἴον 88.) ἰπὶ ἀγαρροά ΨΑὺ (ο {γἴδ], Ἷσοῃ- 
ἀοιηηοά, ἀοβἀ οἡ (6 οἴο88, δῃηᾶ δυγιοά.. ΤῊΘ εααϑὲ 
ἴογ (Πϊ5 ἰγδηαῦ  γ 185 δἀνογίθά το πῃ {π6 ργθοθάϊηρ, 
ψογάβ, “ ΜΥ ἘδίθοΣ 15 ΜΠ 6, 18 ΤΥ ργοίθοίοσ. Ζ7 
Οοὐ δὲ ζον ιω, ευῆο απ δὲ ασαὶπεί μα ὃ Βγ εἰρήνη 18 
Τηθδηΐ ἰγδηαι  ν οὗἨ πιηα, υπϊηϊοττυρίοα οοηῆ- 
ἄἀθῆςθ. Ἐν ἐμοὶ 15 Ριυιΐ ἴον περὶ ΟΥ ἕνεκα ἐμοῦ, ας 7αν 
α5 γτορσατίδ πιο. (Τιϊτ4η.) 1 18, Ποινενοσ, 8668 ἴοο 
σοηπῆπρα 8 86η86; 8η{, ΠΠΟΓΘΟνΘΓ, {Π6 5:ρηϊῆσδίιοη 
ΠοΙα ρμίνθῃ ἰο ἐν ἐμοὶ 18. υηδυςῃογΖοά, δηὰ ΌὈΥ πὸ 
ΤΩΘΔΠ8 51{80]6 ἰο (ἢ6 σοπίαχί. ΝΥ, {Π6 Ὁ] ονίης 
ψοΓάβ, ἐν τώ κόσμῳ θλίψιν ἔχετε, ἢ 86 6πὶ ἰο. γεψμῖγε ἐν 
ἐμοὶ ἴο ᾿ᾶνα (ἢ6 Β6Ώ86 ΘΟΙΠΙΏΟΠΪΥ δϑογίθθα ἴο "Ἰξ, 
Μαϊέδ απὰ γοϊϊαποα ὁπ πιὸ απά πιν Ῥγοέδοξίοη ; διὰ ἐλδ 
»εϑασο οὗ ἰτϑῃαυ ΠΥ οὗ πιϊπά, 15 ταθδηΐ ἴῃ σοϑρϑοῖ ἰο 
ἐλοηιδοίυεε, τοὶ (Ἰειϑί, 

Νενέκηκα 186 ΌΥῚ Κυϊηοοῖ δηΐἦ Τιίπιαῃ τοηάογοή 
υἱποαηι, βῖης 6 11 18 (ἢ 6 »γορἠεξέϊο μγνείογίέθ ᾿ς ἢ 18 ὈῪ 
{Π1|8 Ενδηρε]8ὲ οἴϊθη ιι566 ἔογ {86 ἔιΐαγα; 85 ἴῃ ΜῈ Ὶ. 
18 δηά 81. Τἢ]5 ΠΙΔΥ Θβρθοῖδ! ν 6 δάμη 6, τ Πθη 
{Π6 δΔο[] 0 18, 88 ἤδγθ, 800ῃ ἴο (Κα ρἷαεοϑθ. [,πηρ6 
ἰαἴκ65 (Π6 ψογὰ ἴῃ {{|Ἰ6 Β6η86 οἵ οί, ἡ) ιαέγαέο. “ " 
ἴσῃ (βαγ8 Κυϊποοῖὶ) 18 Δρρ|ἰοὰ ἰο (οβ6 ψῇο γίβε 

4 Οἡη θαρσεῖτε, [Δτορε οἴἶεγβ {Π|6 ζ0]]οννηρ γειηαγῖθ. Θαρσεῖν, 
ῬΓΟΡΕΙ͂Υ δίρσηῆεβ “ ἴο ὃς δπαιιοὰ νυ7ῖτἢ σοηἤάεησα," ἴῃ ἴῃ τηϊάϑὲ οὗ 
ἀδηροῦθ, Πουγενοῦ ρτεαῖ. Θάρσος, ἷ8 ἔγεχιθη }ν Θρρ] δὰ ἴο τ ΠἈΓῪ 
βιιὈ]εοῖδ, πὸ τη6 1,δεῖη νἱτίυ9. ΤῊ [πγροΓγαῖΐνο, θαρσεῖτε, [88 ὮδΓΟ, 
89 ἰῃ ἩοτΏΕΓ, ἃ ἈογίδΟΥΥ δηά δχοίϊζαϊΐνα ἔοσος, ὈῪ τν ἰοἢ τ 6 ρεγβοῦ 
δι άγεϑϑθα ΤΥ ὃς ἱπάϊιοοά ἴο οαϑῖ Οβ᾽ ἴδαγ, Ἔνθ δηγάδί ᾿τητηϊηθηῖ 
ῬΕΙ͂], δθὰ ἴακα σουγαρα. 80 ἤσοῃι. 1]. ὠ. 171. Θάρσει, Δαρδανίδη 
Πρίαμε, φρεσὶ, μηδὲ τι τάρβες. [ι ἰδ ραΓιϊου]αγίν ἀϑεὰ ἴὸ δηϊπιαῖα 
8ΩΥ͂ Οπδ ἴο δαΐέίς ΒΥ 186 Ὦορα οὗ νἱεΐογυ. 80 Αροΐΐο (ο Ηδεΐον, 118, 
Ο. 254. Θάρσει νῦν, τοῖον τοι ἀοσσητῆρα Κρονίων '᾽ἜΣ"Ἴδης προέηκε 
παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν. 
1 δὲ νγοτὰβ ἀγ {8 ρδγαρῃγαθοί ὃγ Ἐπὶ γα : “Νοῖ ΟἿΪΥ 

ἀυτγίηρ; (ἢε τἰπη6 οὗὨ ΠΙΥ δυβογρϑ, Ὀυϊ δῷ ἸοΩρ' 85 γε γχοϊωδίῃ ἴῃ {85 
σον], δ.38}} γα ἕδνα (τυ αι! οὨ.᾿" 
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ϑΙΡΕΓΙΟΥ ἴο Τπ6ῖὶγ ΘηΘη168, ὈΥ ἰδ] Πσ βαΐοίυ ἰὴ 
βριία οὗἁἩ ἐπθ]γ οηάρθανουτθ ἴὸ ᾶγηὶ (ἤδη; δηά 8 
ΡῈ ἐλεῖγ αἐξεπιρίδ. δὃο οι. 8, 87. 1, 9,4. Ουτγ 
Ιοτὰ (β8ᾶγ5 Τιϊ8η) ἔοι] (Π6 σψουῦ]ὰ," 1. 6. 1{Π6 
1η6 νιοκοά 96 δῇ δάνογβδυιθϑ, ἢἤγθί 10 ἢΪ85 ΟΝ 6886 
(48 μα πὰ Ὀείοτα 8αϊὰ ἰη 14, 80. 16, 11), δηά {πθη [ἢ 
τεϑρϑοΐ οἵ ἢϊ5 ἀ153ς 0168, ᾿παβπιι οἷν ἃ8 ὈῪ ΠῚ8 ΟΠ ΠἱΡῸ- 
(θη ἔογεβ ἴδ ἔτιβιγαϊθα 411} [ἢ6 ρ]οῖβ οὗἨἩ δ6 ζ6νν8 
Δρϑϊηβὶ ἰῃῇ6 Αροβί[εβ, 80 πὲ (ἤδθῪ παά πὸ ρόοῦεγ 
ἃραϊηβῖ δον ἤθη οὐ (Ποῖσ σᾶ86. ΝΟοβββοὶξ (80. 

αἰη.) στο οὔδιβ {Π6 ἐο οὐνηρ ΤΟΙΔΓΚΘ: “Ουγ 
Τ,ογά, πανίηρ }ι8ὲ Ὀοΐογα βροκθῃ οὗ {6 ἀδηροθιβ ἴό 
σ]οἢ (ῃ6 αροδέϊος ψπουϊὰ θ6 οχροβθά, δϑογιῦθβ ἰο 
ὨΙ 861 [Π15 νἹοίοΓγ, (παῖ ἢ8 ΤΩΔΥ ΒΌΡΡΙΥ τἤθ ψ] ἢ 
ἃ βίγοηρ, πηοίνα ποί ἴο 88. (Π6]γ (δ: ἢ ἴο θ6 ονϑγ- 
σοη6 ὈΥ {π6 οϑἰδηγ68 ψῃϊοἢ {ΠΟΥ σου] ἤᾶνα ἴο 
Θησουηΐογ, οὐ {π6 νἱγυϊοηΐ ρογβθουκίοη ἢ ϊοἢ ΠΟῪ 
ψουὰ τηθοῖ Μη ἴτοηλ {παῖγ δάνεγβαγιοβ." 16 
86η86 οἵ νενίκηκα τηιῖ, δὶ {Π6 884π16 [ἰπη6, Ὁ6 Θχίοηάοά 
ἴο 1Π6 ἀϊνίηα ρῥτοίβοϊίοη δῆῇογαθα ἴἰο [ῃ6 δροϑβί]88 
{πγουρσῆους (ἢ6 ψΠο0]6 οὗ (ῃεὶγ βίγυρρίθβ νὰ (ἢ 6 
ΜΟΥ, ἃρ ἴο {π6 ρογιοὰ οὗ (ποὶγ ἀθαῖίῃ. Οἡ {π6 
ἀϊβοουγβαβ σοηίδίηοά 1η (6 ἰἤγοα ἰαϑὲ Ἴἢαρίοσϑ, 
Τιϊτπδὴ οὔἵθιβ 1Π6 [Ὁ] οἱ ηρ ρΘΠΘΓΑΪ ΓΟΠΊΔτ 8. οἘ 

ΤΌσ56 τηυϑῖ ΔΡΡΘΑΣ ἴο ΘΥΟΓΎ γεβεοιϊηρ ΟΠ γϑι δὴ ἰη (ἰ6 Ὠὶρἢοϑὲ 
ἄερτεος ἀεβεγνὶπρ οὗὨ ΟἿ δἰϊθηϊοη, 88 Ὀεΐῃρ οὐγ [γα Β Ἰαϑὶ ἐ18- 
σΟΌΓΒΕ8, μοϊὰ οὐ (ἢ6 ΥΕΓῪ ΟΑΥ πὶ ἢ6 ννὰ8 ἀο]νογοὰ τ ἰηῖο ἴἢΠ6 
πδηπὰϑ ΟὗὨἨὁ δἰηέωϊ θῇ ; δῃηὰ δε, 85 ἰζΐ γεγο, 8 ἀγὶηρ ννογάβ. Ηδθ 
ΒΡ6 Δ (8 88 ΟἿ6 ννῖο ἰβ8 αἵ (Π6 ροϊηϊ οὗ ἀοδῖῃ, δηὰ υἱάϊηρ ἤλγονὶ! ἴὸ 
ἢἷ9 θηΐδ. Ὗεῖ 6 ἢδ5 η0 ἸΕΓΘ πιδάδ πηρῃτίοη οὗ ἀδαῖῃ, πο οὗ 
ἴῃ. ΟΓΟΒ5 : ἢϊ8 ἀδαῖῃ ἴδ ἢ85 οδ᾽]εὰ ἰδ ἀδθραγίιγε ἴο ἴῃς δι μοσ, δηὰ 
6 ΟΓΟ58 ἢ 8 ρ]ογ ἤεοδιίίοη. Απὰ 858 (ο [ἷ8 Ὠϊϑοίρ]εβ, ἴο ποῖ 6 
Ἦδ8, 88 ἱῖ ψεγο, ορεμεὰ δὲς ἠεξατέ ; ἃ. Ὠρατὶ ονογῆονϊηρ στ ἰόν 
ἰονναγάβ (ἤδπι. Ι͂ἢ διιοἢ ἃ ἔγεα δηά δβεοιίοῃδίε. σὥβηποῦ ᾽6 παὰ 
Ὠδνεῖ Ὀδίογε ϑροΐεβη ἴο ἴῃθ : δι οἢ ἃ παῤῥησία Ἦδ ι1868 885 [ΓΙ ἀϑμὲρ 
δου 8 δης το το. Ηἴδ 1ε}]8 ἴθ 811} ἰμαῖ 158 πεοϑξξατῳ ἴογ [δ ἴο 
Κηονν, ΡαγΪγ σοηοεγηΐηρ; νυμδῖ δῃου]ὰ Ὠᾶρρϑη ἴο Ὠτμϑεϊῇ, δηὰ ραγν 
νυ δὶ Σοϑρεοί (δεῖς ον ἔπίυγα ογίμοβ. ἢ Ἰπδίγιοῖδ ἰΠ6} ἰὼ ἴθ6 
ἀιιῖε8 οὗἉ ἴῃς οδῆοα ἴο Ὀ6 οοτηταϊεα ἴο ἰδ πι δἰἴεγ 8 δα, δ ἢΐβ8 
Βυσοσθθοσθ, Ηδςδ δχῇογίβ ἴδ ἰο οὐ ναῖε οοησογα δηὰ τιίιυαὶ Ἰονο, 

ὦ, 6, (88γ5 ΕἸ γηυ9,) τοϊεκεάπεις δὰ ἴῃ 6ν]}, τνθο ἰδ 1Π6 
Ἑδίμον οἵ ἰϊ. : ; 
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88 ἱπαϊορεηθὶ ΕΪΥ γεχυίδίίε ἔος {πε διιδοοδοβιὶ ἀϊδομθηρο οἵ {ἰνεῖς οβῆοα. 
Ἣε ἔσγιεθ (Π6πὶ διζχαίηδῖ [ἢ οδίαπιῖτῖ68 Βῃογιὶγ ἰο Ὀ6 οηοοιηίεγεῖ 
Ὄγ ἴΠποτὰ ; σΟΉ80168 [ἤδη ΌΥ Δ85ΌΓΔΠΟΕΒ οὗὨ Πὶβ ϑρθεὰν σεΐϊυση, ἀπ {86 
ϑουπάδηι ἴονε οὗ ἴπ6 ΕΔίΠοΟΓ ; δπαὰ ΕηΑ}Ϊγ ἢς ᾿ΓΟΙἶ565 τἤδηι ἐΠ 6 δὰ 
οὗ ἴῆς, Ηοῖἷγ ϑρίγι, Ὀγ υυβίοῃ (ΠδῚΓ ργεϑοηϊ δΟΙΤΌΥ δῃου)ὰ Ὀε (υγηοὰ 
ληῖο ρεγρείμαὶ )οψν. ὕγοῃ ἴδε ννῆοϊς, ἰδ ψοσγσίῃγ οὗ γϑαιαεις, {μπξ 
81. Φοίη, ἰὴ πὶ αοδρεὶ, ἢπ8 επ]αγρεὰ βογα οὐ ἰδ ἰαϑὶ ενβθηΐϑ οἵ 
ΟὨγίϑι 8 ἴθ, τΠ8ὴ 4}} ἴπ6 οἴπει Ἐνδηρεὶεῖθ, ΟΥ̓ 1ΠὲῸ ἸὩΔΏΠΟΓ ἱπ 
“νἰὐϊο οὐ [τὰ σδηλο ἴο {8 δαγίἢ πὸ Ὧ88 δαϊὰ {Ππ||6 ; Ὀσῖ ἴπαῖ "|| 
ἐὰ οὗ χιοδῖ ηοιηεδὲ. ΟὐὨ διἷθ δοιΐοῃβ 8 839 σϑοογώδά ἃ ἔενν οὗ [Π6 
χαοβῖ σεηδγίκαδ!α, ννϊοῖ Ὠαρρεηφὰ ἀυγίηρ ἴΠ6 Ἰασὶ [ἢ γ86 γϑαγϑ οὗ δἷθ 
116. Βευῖ (ἢ6 νοῦ σοηβίβίβ, ὉΓ (πὸ τπιοϑῖ ραγῖ, οἵ δὴ δοσουηῖ οἵῆς 
ἰαρῖ ἀδγ8 οὗ ουῦ [οΥγά᾽58 ΘΑΥΤὮΪΥ ΠΆΓΘΘΓ, ἴῃ νυ οἢ 15 τοοογάθα νν δῖ Ἠ6 
«Ὀδη ἀΐὰ, δθὰ ραϊὰ ; (πὶ ἰἰ τπὶρὴϊ ὕες δβεέῃ ἴπαὶ 7969118 νγὰ9 ΑΙ} Κὸ 
τοῦ ὃγ οὗ δἀπιγβιίοῃ ἴῃ ἀεδίῃ, 85 μ6 ᾿δὰ Ὀδδεὴ ἰπ ἰθ- σοὶς 18. 

Βυϊ, νν δῖ 15 οὗ τηοϑὲ οοηφοαιθηοο, ἴμε86 ἀἰδοοιγθαθ οὗ οὐγ 1,μοτὰ 
ΤῈ Θχοο  Θηιγ δἀαρίεά ἴο ἔΐα ἰηΐδοηϊ δηὰ μυγροϑα ἔργ νν δι οἢ 8ι. 
Φοῦη ντοῖθ “δ νυ ῇο]ς ροθραὶ : βίησε {ΠεΥ σοηίαδϊη πε πιοβῖ ενϊ θηϊ 
δορὰ ἐἰἸυδίτίοι 9 ριοοῖβ οὗὐ (πΠ6 δ υϊπὲν οΓΓ ΟἈτίεζε Ῥετεέοη, δαὶ {πὲ 
βχρο θηος οὗ πο Ννοτί, ὈοΪἢ προ 5:. Φό η χποδηΐϊ ἴο ἀρερομείγαηῖε 
ἔγομῃι ᾿ἰδ ννου 8 δη ἠ66 659 ἰπουηδοίνοβ, Νοῦν, ἰῃ ἴΠρ86 ἀϊδοουγβεβ οὐΓ 
Ἰμοτὰ 48 ἀδοϊαιεα ἢ ΤΏΔῺΥ ννΑγ8 ἴῃ Ἔχαϊ δὰ παίυσε οἵ ἢ᾽5 βθίβοῃ ; 88 
ΨΙΆΘΩ ἢς ϑ88γς5, ““Ης (Παὶ δεοῖῃ πη, δεθίἢῃ ἴπ ἘδΙΠΟΥ; ννῆδῖ (ἢ6 
Ἐκίδον ἀοίῃ, 1 ἀρ; νῖαῖ τ1π6 ἘδίΠον δῖ, 1 δανο; δηὰ ψβοη πὸ 
βΒ8γ5 ἴδ πα τννϑηὶ ομἱ ἔγοπη (ἢ Ὀοϑοηι οὗ ἰῃς δῖον, οαγαε ὑροῶ τὰξ 
φασί, δμαὰ 18 ποῖν Γεϊυγηΐηρ ἴο ἴῃ6 ΕδίΒογ, ἔγοιλ υπό ὃς πὰ 
ἀερανιεὰ ; ἴῃαῖ δ ννογὰ8 γα ποΐ Ὠΐ5 οὐνη, διυιῖ 18 ἙΔιΏοΓ 8; (Ππᾶῖ 
δ ἴδ γνοσκ 15 ποῖ ᾿ιἷ8 ονσῃ, δυιῖ 6 ἘΔ ΠΟΥ; {π8ἴ ἢδ σαπηδ ἢοῖ ΟἿΪΥ ἴῃ 
ογάον ἴο ἐξεαεὴ, Ὀυϊ ἰο ἰδὰ΄ὺ οι ἠὲ {6 (ὋΤ ΟἸΟΓΒ; πηᾷὰ {πδῖ Ὀγ 00 
ΔΙΟΏΘ ἷ͵8 ἴΠ6ΓῈ δὼ δηΐζγαηοα αθογάεα ἴο εἰεγῃαὶ ) 6, ἃς. ; ἔγοβι 4 
ἢ Ὦ ἰΐ ΟἸδΑΥΪΥ ἀρρεαγθ (δὰ 8ῖ. Φο η [88 ὌἊβϑίβδὈ! ἰϑμοὰ τἢ6 ἤβοι Βς 
τηεϑδηΐ ἴο ὑγονθ) [παῖ 96808 8 (Π6 ἴστυς Μίιοβϑίδῃ, (π6 δοη οὗ Οοἀά, δϑὰ 
6 ϑανίουν οὗὨ (Π6 Ὠἢυπηαη τὰοθ. (ΤΊ τηδη.) 

ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥῚΙΙ. 

Ἡανίηρ οοποϊυάρά (686 ἀϊβοοι 868, 906 50}.8, 1η (Π6 
δϑῖη6 ῥἷδςοθ, δῃηά δἱ (Π6 β8π|6 {π|6, Ὀ6ρδῃη, ἰη {ἢ ρῥΓθ- 
Βοηοα δηᾶ ἤαδγιηρ οὗ ᾿ἷ5 αἰδοῖ ρ᾽θβ, 10 ΟΗ͂ΘΓ ὺρ 8 
Ῥγαγεν, βυιςἢ ἃ8, ἢδαὰ σγα πὸ οἴδεγ Κπον]εάρα οἵ ἢϊπὶ 
[δὴ Ψ88 ἔξ Γη 5Πη6α Ὀγ ἰΐ, ψου]Ἱὰ βοῦνα [0 ΒΏ0Ψ 118 ἰῃ6 
ταδ)]οϑίὶς αἰ ρσηϊ οὗ 18 Ρθγβοι, 818 δχαϊθα πηδρηϑηϊ- 
μοϊϊν, 19 δγάθηϊς ἴον (ο [6 ΠυπΊ)δῃ ΓΘ, δῃὰ {86 
᾿ἀγδηβϑοδθηάδηΐ Ἔσο! ϑησα οΟὔτΠ6 ψοῦκ ἢ γγ88 οδοι ἢ. 
Ἧς νὰϑ ον Οἡ (Πε6 ροϊηΐϊ οὗἉ πιδϑίϊηρ σδ] τ {165 [Π6 
πιοϑί ρτίθνουδβ, δηἀ ἃ ἀδαίῃ (Π6 πιοβῖ ογμεὶ δὰ ἱρῶο- 
τοϊπῖουβ. ὙΥοί 9}, ἐλοϑα τὸ πιά πὸ πιοριέϊοῃ πιαάε 1 
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{Π|856 'Ῥγαγθῦβ. Ηἰ5 {Ππουρῇςβ ἀγα 8016}. ἱπίδῃϊ οὴ ἐῃ6 
δαίναξίοη ΟΓΓ πιθη. ΤἬδι δΙοηθ ἢ6 σοηβίαθβ, πὰ ἴῸσ 
1Π6 ῥγοπηοίίΐοη οὔ {ἢϊ8 δίοηβ ἀοϑθϑ ἴθ ρσᾶυ. ἔνβϑῃ 

. Μῆας ἢδ 48..5 οὗ {6 Ἐδίῃον, ἢθ δί 1ῃ6 8ϑδῖπη6 {{ὴ6 
τοίδγϑ ἰο {Π6 88] ναϊίΐοη οὔ τηδη. [ἢ {Π6 ἢγβί ἥνα νϑῦβ6β 
ἢ6 5ρ6 8118 οὗ ἀϊηιδοίῇ; τὴ οὗ ἢ18 ἀϊδεϊρίες (6---10), 
δηα ἤηδιγ οὗ δοίλουογα ἵπ ροπογαί, 10. ἱι. (ΤΙϊ8η.) 

Ουν [ωοτά, Πανίηρ Βροκδθῆ ἴο {Π86 Αροβίῖθβ δὲ Π6 
(πουρε ψοι]ὰ πιοϑὺ βοσνα ἴο τηϊἰραΐα {Π6ὲγ βούσονε 
8΄ ἢ18 ἀδρατγίυγο, πον αἀάγοθββθϑ 56] 1 ΡΓΑΥΘΓ ἴθ 
Οοά, ἴἰο ψῆῇοββ ρτγοίθοίίοη ἢθ Ἴοπιηηθηάς ἢ 8 οὐη 
οᾶι.88 δηᾶ ἰδαι οἵ (ἢ6. ἀἸβοῖ 685. ΤῊ18 ἢ6 ἄοσβ, Ὀοίῃ 
ἴο ἔογε ιν ἢΪ5 ονῃ τη πα δρδίηβί ἢ18 δβι Ἀρργοδοιηςς 
μΆ 3810 δηᾶὰ ἀδαδίῃ, δα αἷβο ἴο ἱπου οί οα ἢ18 ἀ 8- 
ΟἸΡ[68 τ[)6 ἀυϊγ οὗἉἩ ἑογεἀθ δηὰ τοβισηδίίοη ὑηᾶος 
ΔἰΠ (058, δα ἤγπι γα] ἴδησα οἡ 1)᾿᾽νη6 ᾿αἰρ πα ργο-: 
τοςοιοη.Ἐ (Νοῦσββοὶι.) Οα {ἰὸ ν ῃο]6 οὗ 1118 ΟΠαρίοσ 
ἴπ6 τϑδᾶθγ ΠΥ σοηβαϊῖ, ΠΏ δάνδηίϊασο, (6 (οπι- 
ηθηίδιϊο οἵ (458 ἴῃ ἢ]8 Ορμαδο. 648. 8δηά ἃ ἰτδςΐ οὗὨ 
Βοάσ, οὐ 164 διαοονἀοέαἐδ5 Οἠγιδέϊ ογαξϊο ρλοίος οὰ 
εἰ ογϊἐϊοὸ ἐἰμδίγαΐα.. 

1. ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν, ἐϊ,εά 
0 ἠΐδ ἐγε58 ἐο ἤθαυθη. ὅὃ0ο 8. 1928, 1. 121,1. .1.Δ- 
ἸΏδη(. 8, 41. [“αΚκὸ 18,18. Οι {815 ργδοδίογυ σι 
866 ΡΙΠοΙΠη6}}} 1πη. ΒΘΗ͂. 667. δηά αβρεςοϊα! ἐν ΕἸΒηοσ, 
ἰὸ ψ|ο586 οἱἰδίϊοηβ [πηρ6 4445 Ηοχα. 1]. 7, 177. δὰ 
ψιγρι ΖΞ η. 2, ὅ87. Αἰ Ραΐογ Απο 868 οουΐοβ δα 81- 
ἀετγα Ἰ:ίυ5 Εχί!ῖ, εἴ οοἶο ρα )δ8 οαπῃ νοοα ἰοἰδηαιι.᾽" 

ἘΊ Ἄρτοο νυ ἢ [8106, ἴπαἴ [ἢ6 μγίπιαγμ βοορα οὔ ἴΠπ6 ὈΥΆΥΘΡ τνδ8 
{π 6 σοη ἢγπγαίίοη δηὰ οοπϑοϊδζίοῃ οὗ ἴπ6 Ὠ βοΐ} ]68. “" ΤΉ (88 γ8 ἢ6,) 
ἴΠ6 ῬΓΑΥΘΓ 8 σοσγοϑροηάεηϊ ἴο (ἢ αἀἰδοοῦγβαβ, Οὗ νυν ϊο ἢ ΓΠΘΥ ὉΓΘ, 88 
ἱξϊ γεγο, ἴπὸ σὐἱορῆοη ; δηᾷ 18 ἴοο, 19 ον ἀδηΐ ἔγοτη νϑὺ 18. ΥὙὙῆῇαῖ 
ξου]ὰ 6 τηογὰ σδ]ου]αῖεα ἴο ταϊη δῖον οοηχίογί ἴδῃ ἴο ἤααΡ «(0ε65τ|8 
(Β9 ὑτδυ, δά, δἱ ἴῃς θεν πηϊηρ οὗ Π18 ὑγδυύθσϑ, γαυθαὶ ὮΪπη56] ἢ 88 8 
[ηοβῖ ροτγίεοι Ηἰρῖ Ρυῖοδῖ 5 ἢ δυοῃ ἔγεθάοπι δα άγοβϑ τη 86] ἰὸ 
Θοά 85 Ὠΐδ Ἑαῖμου, δηὰ ἀεϑίσα ἴο Ὀ8 ρ]ου ἥεὰ Ὁγ Πἰἷπι; ἴο 566 Ὦϊπὶ 
δηΠυδὰ τυῦῖϊ ἢ διυιοῖ βιιρεγηδίιγαϊ ρτγαϑοίθι!οα 88 (ὁ Κηον ἜΧϑ ον (ἢ 6 
(ἰὴ οὗ ᾿ἷ8 ραςϑίοη, δηᾶὰ νυν} δυιοῖ ῥγοιωρί τὰς δηιοἰραῖο, δηὰ 
Τοϑο ἴον τηθεῖ ἰϊ: (ἢ8 ΡἱΟΥΒΙΥ τείεν Ὠἰμηβ86 Ὁ δηὰ 411} ἢ18 ἀδϑίγεβ 
ἴο {πε Εαῖ εν. ῬΠαὶ εἶδε οουἹὰ Ὀ6 ἐχρθοῖεα (πὴ (μαΐ ἢδ βῃοιιϊὰ 
ΒρΡΘΘΑΠγ θ6 ποατὰ, αμᾶ 41} εἷ8 διδεσίηρβ ὃ6 σπβηρθὰ ἴο [ἰδ ρίου.. 
1[ματὰρ6:) 
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1. πάτερ. ΤΠ νογά πάτερ ἰΒ Βετα ἰο ὃ6 ἰΔκοη (485 
[ῃ6 ὙΠεοϊορίδηβ 641} 11) «δεοπέϊαζι ον; 1. 6. ΟἾγΙϑι, 
ῬΓΑΥΙ ΠΡ. δοσογαάϊηρ (ὁ 18 ἠωπμιαπὶ Πδίμγο, ΨΟΓΒΏΙΡΒ.. 
{Π6 οἷα οὗ τῃ6 δεαογοὰ Τγηιῖγ, Ἑδίμογ, ὅοη, δηὰ 
Ηοὶγ Οἰοϑύ. 718 νγῈ ΠΠΔΥ ῥργοόονα ἵγοπὶ οὔγ 1 γα 8 
ογάοσγίπρ υ.5, ἴῃ τπ6 Ῥαξθγποβίθγ, ἴο ἀϊγθοῖ ΟΌΓ ῬγδΥθΓβ 
ίο 6 Εδίῃογ, 1. 6, (Π6 ψῃοϊα οὔ {πὸ Ττηϊγ. Νὸτσ 18 
{6 ΓΘ 8ΠΥ τϑάϑοη ἴο οὐ]δςοί [πα (ἢ γβί {Ππ18 νοῦ 08 
ἢ! 256 1, 1.6. ἢ15 Πινίηθ παίυγθ. ΕῸσ (γιβι, 1ῃ ἢ 18 
βίαίθ οὗ ουϊπαπίξοη, 15 ἴο Ὀ6 σοῃϑδίἀογοα 85 ἃ 5} ]6οξ 
ΓἸΔΠΠ ΠΣ τΠ6 οτάθγβ οὗ ἢ15 Μομδγοῖ, Ὡδπιοὶν Οοα. 
ΤΙΠοτγοίοσγο ἰο {δ6 {της Οο6, 88 ἢ15 [ογὰ δηά Ναβίογ, 
ἢδ πηϊρὶν ἀϊγοοῖ 18 ργάγθῖβ. (ϑοῃοαίί ρθη.) 

1. ἐλήλυθεν ἡ ὥρα. Βγ ἴῃς ὥρα 8 τηραηΐ τῆς (}- 
»οὶπέοα) ἰἴτη6, 1. 6. οἵ ἀοαίῃ. δὸ δἰπιοϑί 411] δῃοϊθηΐ 
δη τηοάργῃ σοιημπηθηΐϊδίοῖβ, 801ὴ6 Γασθηΐ ΟΠ68 6Χχ- 
ςαρίεά, ψγῃ086 βοορί[(8] ᾿ηἰοΥργοίδει ἢ ἃΓ6 βίδίϑα δῃά 
8}. 6} γείαϊοα ὈὉγ Κυϊηοεῖ. “Ὥρα 18 80 ιιδεἀ ὮῪ 
Οὐν 1 ογὰ αἰβθν γα; δηά ἰἰ 18 ἔγθαι θην ΤΡ ὑπ 
οἵ δὴν ἐΐπηιο Ὁ εαἰαπιϊέψ. δεε Μαῦκ 14, 86. 1 ώοῖ 
2, 18. Αροο. 8,10. Απῃά 80 (6 1,Δ[1ηὴ ἰφιρυ8. δεὲ 
ἙἘτηρδί, (Ἰ. (Ὁ. 

1. δόξασόν σου τὸν υἱὸν. 
ΤῊΪ8 ννδ8 ἴΠ6 τ[ἢ}6 'π νυ ϊοῖ {ἢ 6 διίργοσοα μἴοσυ οὔιπε ἘΔΊΠΕΥ δηὰ 

{πε ϑοη δῃου]ὰ ὃς 1] δ᾽ του δῖν Ὠναηϊεοίειϊ. ΕῸΓ ἴἢ6 μῆγαβα δοξά- 
ὥειν τινα, ἀδῃηοῖεβ ““ (0 δ Κα Κῃοννῃ ΔΩ ΟἿ᾽ 8 αἰ η Υ, ἴο αἰβρίαν οἵ 
᾿]]ὐδίγαία ἷβ φίοσγ." Νονν, ἐλε ρίοτῳ 0} ἐδ δον, (88 δδ8 Ὀεεῃ οὗ- 
βεγνοὰ ἰὴ {ΠπῸ ἢοΐδϑ οῇ 14, 28, δπὰ 8. 18,. 81. βεη. δὰ 14, 18.) 
ννδ8, εἴ, σεπεταίίῳ αἰἱδμίαγοά ἴῃ 6 τια)ϑδίψ 4Γ ἠΐε ρεγεοι; σοῦ, 
ἔγοιη ἴμθ δίῃ σόα, δρρεδῦβ ἴο 06 Πεσα τῃεϑηῖ, 46}γ, [ἢ ἰἣε 
ΒΌΡΓΕΙΔΕΙΥ Ὀεηεθῆοία] ἰθηάθηου οὗὨ ᾿ν18 ΨΟΙΚ, δὰ εϑρεοΐβ!γ ἰῃ τὴ 
Ροννεῦ αηὰ ἔδοι ιν θοι᾿ οὗὨ οὐϊαϊηἷπρ ὈΥ ἢ 8 ἀερβίἢ, απὰ οὗ {πογθὺν 
σοη δε ρ' ΟἹ ΣΘῃ οἴεγηδὶ βα]ναῖϊοη (οὗ τυῆπίοἢ ἴῃ {Π6 ποχί νεζβε). 
ϑάϊγ, 1 ᾿5 αἐέγὶδωέέξε, 90 σοῃδρίοιουδβ ἱῃ ἢδ ννΠο]α ἐξ, δὰ ραγίίου- 
ἸαγὶνῪ ἴῃ 8 ἀεαΐδ,, δι οῖ 48 ἢ8 ὨΟ 688, μαϊίεηοε, οὔεάϊοησα, ἀπά 
Εϑρθο δ! γ ἢ18 19 ΕΆ Ὁ]6 ἴονα ἴο ἴπ6 Ὠιιπηαη τϑοθ. ΤῊ ρίογῳ οὗ ἐδε 
ϑοπ ἰς Εδῖθεν αἱὰ ἐἰιδίγαίς ἀπὰ πιᾶῖα Καονη ἴο τηβῃ; 1εῖ, ΒΥ 
1ῃ6 δι ρεοῃου}8 τη γβοΐεβ ννογκεαὰ αἱ τῇς ἠεδίῃ οὗ (γῖϑῖ. ὡάϊγ, Βγ 
Σαϊδίηρ; πὴ πὶ ἴπε ἀοδά, ἀπὰ μίἰδοϊηρ πὶ δἵ ἢ8 στ παπὰ ἰῃ 
Ηξεανοῆ. ϑαΐγ, Βγ (ἢε μγοτηυϊραίίοη οὗ ἴπ6 ἀοοραὶ ἰῃγουρδουῖ {ΠπῸ 
το 16 οὗἩἨἉ {Π6 οἷν! } }]Ζο ννογ] ; τῆς σοϑυϊῖ οὐὗἩἨ ννυῃ]οἢ ννδ9, (παῖ ναβὲ 
του ἰτυδ5 δοκπον)]εάκεά “6805 85 ἴπ6 ϑοη οὗ Οοά, δηὰ {πὰ ϑανίους 
οἵ ἰῃῆς νογὶ!ἀ. ὅ6ε6 ῬΏ!}]. ᾧ, 9. δεα4ᾳ. [Π. ΤΠ ρίογυ οὗἩἨ ἐδε Ῥαῤδετ ννᾷβ 
ἀεοϊατεὰ 85 γε} ἰῃ τπ6 ΨνΠ0]6 νγοσκ οὗ Οἢγιβῖ, 85. Ἔβ ρθοδ!ἷγ ἴῃ δἱδ 
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ἠορ τ, ἱ. 6. ἰδ νυϊϑ]οῦ), ἠυδίοα, ΠΟΙ ποθ, δηὰ ΡΥ ΓΙ σα] Αγν Ὀεπανο- 
Ἰδῃοα δηά βγᾷος, ἴῃ γεβίογίην' δῃὰ ςοπβοσγίηρ βαϊναίίοη Ὀγ δἷ8 ϑοῃ, ὑνΈΓα πάει ἰὐρηνι ΤῊ φίοτψ οΓ' ἐλε Ῥμμιλεγ ννδ8 Ἔβρϑοίδ!!ν ἀθοϊάγοὰ ὃγ {π6 ἀεδι ἢ οὐ ΟἸγῖβϑι, ἐπαβῆνας ἢ δ8. ἐξ ΠΠαϑ τουδὶ πἰαπὶ δρίθα τἢ 8 αἰ(τϊθυίεβ οὗ 186 Εδί μεν ; θυζ μαγτσυ]αγὶγ ἢἰβ Ἰονθ απὰ δεηθνοϊδηος 
(16 τηοϑὲ Ἵχδ] θὰ 8η4] δαπηίγα δ οὔ 411}, οὗ υνῃίος δὴ οἴϊδοη δ ἴδ 
Δροϑβεβ. ἀῃὰ οὖν [ον ἴανε ϑρόκεπ, 80 οἴϊοη ἀο {ΠΥ ἴεδοῦ τι8 {παῖ 
18 ἰουδ απὰ δεπευοίοποθ ννὰ8 βἤδινῃ ποῖ ΟὨΪγ ἴῃ αὐ 8 δε ΐηρ; ἢ 8 
ϑοῃ ἱπίο {πε νγου]ὰ, δαϊ. ἄνθη ἀεἰ νογίηρ; ἢΐ τὴ ὌΡ υπῖο ἠξαῖῃ. 866 
ἀοπη 8, 16. οτῃ. 5, 8. 1 ΨΖοῆπ,4,9. ἴῃ (πΐα ἰοϊά {Πογοϊοῦο σοῃ- 
δἰδῖ8 [Π6 ΒΌΡΓεμλθ βίουυ ἃπα πιδηρϑίν, 88 οὐ {ππ8 Ἐδίδοι, 50 ἀἰβο οὔιῆς 
ὅοη : δηά ἴο δοκπον δθῖρο (18 ἴον δηὰ δοηθνοίθποο νν88, ἃηά ἰο 4] 
εἰεΥὩἰΥ, νν}}} Ὀς, 1η6 ἤτϑιὶ ἀηὰ μυϊποῖραὶ μοϊηϊ. (Τικτπδη.) 

: 9. καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν ---- αἰώνιον. ΤΉΘΕα 
γνΟΓ8 βιιρραϑὶ {Π6 γεαδοπ δα οαπδθ οἵ {ἢ6 ῬΓΔΥΘΥ 
Π6γθ οἴδβγβα ; οὐγ 1 ογά γεΐδιβ ὕόιἢ ἢϊς ονγῃ δἴοῦΥ 
4π4 (δὶ οὗἉ ἢ18 ΕΔΙΠ ΘΓ ἐο {Π6 ψοσκ οὗ βαϊναίοη ςοπς- 
(Π 64 (6 πἰπι. Καθὼς 5 ΘΧρΙαϊποα δῪ Ευιγπιίυϑ 
διότι, δίπσο, ἴοΥ. ὅδε Αοἰβ87, 17. Ἀοπλ.1,6.1 Τι.1, 8. 

2. "Ἑδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν, ὅχο., “ἐ 5'ηςα ἴδοι ἢδϑέ 
δίνεῃ (0 ἢἰπὶ δυϊῃογ ΕΥ̓ ΟνῈΓ 41} τηθη, Ῥοίἢ 785 
δηἋ (ὐθηΈ1165 ([. 6. Ὀγ ἢ15 ἀοσίγίηθ), 580 ἐῃαΐ ἢ ῃδι ἢ 
16 ῬΟΥΕΓ ΟΥ̓͂ ργάπεϊηρ' 86] νᾶιϊίοη ἴο ἃ} ψῆο ΓΘσοΙνδ' 
πὰς ἀοοίτίπθ. Πᾶσα σὰρξ ἰβ8 ἃ ἨδΡταϊκπὶ ἔργ αἱ 
γποῆ. δο Μαί(. 44, φώ, 1 |ΚκῸ 8, δ. 1 Ροϊ. 1, 24. 
ΤῊΘ ΠΟΠΒΕΓΙΟΓΟΙ, ἴοο,, ΟΥὉἨ (ἢ6 ψῃοΐΪα βοπίθηδο 5 
Ηδρτον, τὔῦν Ὑ τὸ ἿΣΣ ὝΟΝ 5 γνοῦ, ἴοσ ἵνα 
πάσι οὕς δέδωκας αὐτῷ δώσῃ ϑωὴν αἰώνιον, Ὑδοὶ ἴἴ 5 
ἠοῖ ψιΠουΐ Θχϑιηρία 15 τΠ6 Βοβὲ Οτθοῖς δυίδοχβ. 
ΤῊ πθιίεν πᾶν, (00, 15 ἔδγ {Π6 πϑβου] Π6 πάντες - 88 
1) ΗΘ. 7, 7. Φοῇη 6, 87 δηὰ 80. δη οἴΐθῃ ἰὴ {ῃ6 
ΟἸΑβ5:. 81 ψγίθιβ. Πᾶν 15 ΕἸΠΕ. 4 ποπιϊηβδίϊνο αθβου 
ἴπἴ6,, 25 ἢ Αείβ 7, 40. Φ0, 8. 1 7οἢη 2, 27, (866' 
ΒΔρΠοὶ οπ εμκο 41, 6. δηὰ Αςίβ Φ0, 8, ΕἸβηθγ, δὴά 
ὙοἹ Γ ἢ 106), ΟΥ̓ δἢ δοσυβδῖίνα Ῥυΐ ῸΓ ἀ ἀδέϊνθ. 80 
Ματκ 6, 16. Μαῖι. 21, 42. [Ι|η αὐτοῖς, ΜὨϊο᾽ ἰς Γο- 
ἀυπάδηϊ, (866 (4855 ΡΠ]. ὅδογ. 177. δηά ΒΌΡΤΑ 16, 
2), {π6 Ρ] τγὰὶ 15 γθξδυγθα ἰο ἘΠ 6 βίῃριυαγ πάρ, Ὀγ (Π6 
ἐοηϑέγμοέϊο αὐ δεήδμηι. (Καυΐη. ἀηὰ ΚΥρκαθ) ΤΠ 
πᾶν 18 Ὠοΐ, ΠΟΘνΘΓ, ἃ ΠΊΘΓΕ Ρ]ΘΟΠ83Π), βίπο8 Ὁγ τὴ6 
Ἰάΐοτι ἀἰίθπίοη 18 πιθᾶηξ ἴο θ6 ἀγα ἰὸ {π6 Ψψοχά. 
Τῇ δμϑιαρα οὗὨἨ ὨμπΊθαγ, ἴοο, πιαῦ ὃ6 δοσουπιοά 
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Ομ ρἤδίϊο, βίησθ ἰδ ΒΌΡΡΟΒεβϑ 4 ἀϊβί δυίοη οἵ {πὸ 
8.0)6 οἱ ̓ πΐο πλογα ραγίβ [ἢΔῃ 8.6 σοιῃργοῃοπάσδά ; 38 
ἴῃ ἘΝ 15,18. Νυῃ. 16, 8ι1ι Τῇη6 δηδιαρα οἵ σεπάετ' 
δηά οὗὨ οσαδὲ οδι) ΒΟ ΟΪΥ 6 ΠΠἰυδίγαϊο ἴτοῦλ (Π6 
Ηροῦτον, βιίποο ἴῃ {παΐ ἰδηρυᾶσα (Π6 οᾶ568 ἃγα ποῖ 
δΔοσυγαίοΥ ἀἰβεησυϊδῃοά, πὰ ΠΟΓΘ 18 ὯῸ ΠΘΙΪΟΣ 
βοηάογ. Πᾶν δύ, ἤοψθνεγ, θ6 ἰάκθη ἴῸγ δη δςοιι- 
ΒΔ να, νὨιοἢ (6 ΗΘΌΓΟΝΒ ΟΧρΡΓΘ688 ὈΥ͂ ΤΙΝ, δηά οἴϊδθη 
Ρυΐ [ὉΓ ἃ ποιπ!ηδίϊνθ. ΤΠθ86 ᾿ἀϊοιηβ οἴϊεη οςςιΓ, 
ἴοο, ἴὼ {6 Νοὸν Τοβίδιηθης. Τῆυϑφ τΠ6 τηαβοι! 6 
σογγοϑροηΐἦβθ (ο ἰἢ6 πουΐζογ ἴῃ Μαῖί. 28, 190. δηὰ, 
οἰ πεῖν ἢ δὴ Θμδιαρσρα οὗ πυπιῦθγ, ἴῃ Αςίβ ὅ,6; 
{Π6 ποιηϊηδίϊνα ἴο 8η ΟὈ] Ια 6 σ8456 ἴῃ Μαίί. 1, 20, 27, 
δηά 29. Αοἰβ 7, 40. Φοῃῃ 7, 88. 1Κὲ 21, 6. Αροε. 
θ, 8. Νοῖ γα [686 ΙἀἸοπ8 υπίγοααδηϊη {πΠ6 (ἸΔββϑὶςαὶ] 
το. ΟΥ̓Π6 ἤγβί δηὰ ἔοιιγ ἢ {Π 6 γα 15 δὴ Ὄχϑιίῃρ! 6 
ἴῃ ΖΦ ἸΔη. Η. Α. 4, 86. ΟΥ̓ ἰδ βαοοῃὰ ἴῃ 2] Ἰ.ῃ 
Υ. Η. 14, 19; οἵ (6 ἢϊγὰά οχδηρ]θ8 ἃδουηή. 
Οδιμδγαγιβ, ἱηἀθρα, (Δ Κ68 πάν ἴοΓ μετὰ πᾶν. Βυΐ 
10 18 Βυ ἘΠοϊθηΐ ἴο ἤᾶνα ργονθαὰ τῃὴ6 Ιἀϊοῃ ἱπ 4865- 
(το ἴο Ὀ6 δαἀαρίεα ἴο {π6 βίγίαε οὔ {π6 δαογεά 
εὐγίεγδ. δα Εἰδηθγ, Βυγηηδῃ οἢ Ῥείτγοη. Ρ. 808, ὯΔπὰ 
Ηοιρετρ οἡ Φοδῃ 7, 88. ἐπ ἐτὴ Νοίδιηρ σγοαίον 
σου ]ά οὖν ]μοτὰ ργοηουησο οἵ ἢ] πη856 1 (μὴ ννῇδῖ 15 
ΘΧΡΓΕΒΒΘα ἴῃ ἴθ56 ον 9. Ηδ ἢ48 οἰδ᾽πιϑα διιϊῃοσγιὶ 
οΟνΟσ ἴῃ6 πυμηδῃ ΓΔς6, ἰ. 6. ἃ ΨΟΙΚ ὈΥ ΨΠΙοἢ ἢδ 
βονθγῃ8 ἃ} ῃυπηδη ἃΗ118, δηα 41} (ἢ νις!βϑιι468 ΟΕ 
8.1 εἰπη658 δηά ρίδοθ, δηὰ Ἵσοῃΐδγϑ βαϊνδίίοη οἡ 4]} 
Ψἢο 88 1 οἵ ἢ. 7715 τῆς δίμογ ἤδίἢ σοπηπθοά 
ἴο Ὠἰπι, 48 ἰἢ6 δανί οΌ Γ οὗ θη, ἴῃ ογάϑγ (παῖ 6 νῆο.. 
οδέαϊποα 7ὉΓ τὰβθῃ οἴθγηδὶ βαϊναϊίοη, πιρῶς ΡῈ (δ 6 
ξίυον οὔ τ. ὅθε ὅ, 27.) Ἠδ παιἢ ρίασθα Πἰπὶ δὲ ἢ 15 
Τρ απ, ἴο ὨοΪά οσοπιπηοῃ γα 1} ἢπι. οιηῖ- 
πίοῃ οὗ ἐλὶδ Κη οὖν 1ογὰ [85 οἴδβον θγα οἰαἰπηθὰ ἴο 
ΠΙ86 17 δηα, νυ μᾶϊ 15 ΤΠΟΓΘ, ἀοΙΏΙΠΙΟῺ ΟΥ̓ΟΣ {186 ψἢ 016 
τηΐνοῖβθ. ὅθε Μαϑαῖί. 28, 18. 'ΓΠδῖ 8ι1.}} ἃ ρόονεσ 15 
διιτ τα ο ἢϊπ) ὈΥ {Π6 Εδίποτγ, νὰ δάση ἴτγοιῃ [ἢ 6 
Θροβ1168. δεα Ερ]"ν. 1, 20. 8.74. ἼΤὴδ ψογάβ οὗ οἷυσ 
ΓΕβθηΐ ρᾶββᾶβα ἵνα πάν ὃ δέδωκας αὐτώ, δώση αὐτοῖς 
ωὴν αἰώνιον. 6 ΘΟΧΡΙΔΙη6α ΡΥ ἰῆοβα οὗ Ηδρ". 7, 95. 
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“. ὙΠ ΕΓΘίογα ἢ ἰ8 806 480 ἰο 8ᾶνθ {πδπὶ ἰο {86 
υἱζογηοδέ πᾶ σοπθ αηἰο οὐ ὉΥ ἢϊπ), βϑδίηρ 
6 ΘΥ̓́ΟΓ ἰἰνοῖ ἰο πηᾶκα ἰπίθγοθβϑιοη ἔοι {ῃθῃ).᾿ 
Νον [Ὁ 185 ἤθησθ τηδηϊΐοϑί τὶ (ἢ6 ἀοιηϊηΐοη οὗ 
ΟΠ γε σοηβίβίθ ποῖ ΟἿΪ ἰῇ ἰθδοδίηρ δηα οοπη- 
τη ἤϊηρ ὈΥ ἀοοσίγιηθ, ρονογηϊηρ δηα ἰϑδάϊηρ, (ἴο. 
ψΠΙΟἢ ἸΏΔΩΥ σοπληδηΐδίογβ δΔη6 {ΠΟ ]ορσ Δ Π8 οοηηθ 
11), Ὀὰϊ ἴῃ σέυίησ. {6808 ρσίσος δέου παΐ {6, ᾿ς ἢ ἢ6 
δή ρμγολαςοά ὃν ἠδ ἀραξἑ, ποῖ ΟἾΪΥ ᾿ηδϑίλι ἢ 48 ἢ 6 
ΒΌΡΡΠ165 84}} {ΠῚηρθ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴοι [ἢ6 βιιρροτγί οἱἁ {}18 
᾿ἴ6, δυιΐ ᾿παϑησῇ 8ἃ8 ΌΥ ἢ8 ΡΟΨΘΓ 6 ἰθαάβ {Π6 
ἀγιηρ ἴγοπι 118 ΠΠ|Π ἰο ἀποίῃογ, δῃα ἴῃ ἰἰ γονναγάϑ 
ΘΥΘΓΥ͂ Οη6 Δοςογάϊηρ ἴο ἢἰβ ἀ66 45, δηά νν}}} ἤηΔ} }Υ, δἱ 
5Β01Ὼ6 ἔαίιγα {{π|6, τϑολ]! {Π6 ἀρδα (ο Ἰιάρπιεπέ. 
Τῆιι5 1Ὁ ρΙοα8θα 6 Εδίῃον, ψ μδΐθνογ ἣθ Ὀδβίονθα οη: 
Ἴ6η, ἴο θαβίον ἴ ὃῳ ἀϊδ ϑὸοη : δηά Ἰηἴο [η6 Πδηάϑ8 οἴ 
.}18 δοη ἰξ ρ᾽θαβθα ἢ15 νβϑάοπ ἀηἀ Ὀθηθνοίθηςθ ἴο 
ἀοϊνον [Π6 ρονϑγ οὗ οίθγηαὶ 6. Πθηςο {ποσὰ οδη 
Ὀ6 ΠΟ ΟΥΠοΥΓ τπηθ8ῃ8 ἴοσ (6 αδἰἰδιηιηθηίὶ οὔ 1 (ἤδη 
ταὶ δνθσΥ οὔθ βῃουϊὰ Κηον δηα Θηῦγασθ ἴῃ 
(αἰτἢ δοίς ἐδῶ αΐλον, ψῇο δ} ἀρ] νογοα {}18 541- 
νδίίοη ἴο [18 ϑὅοη, απα ἐδε ϑοη ἴο ψ βοιη [5 ηροσχί- 
δηΐ ΨΟΓΚ [5 σοπμη6α Ὀν {6 Βαΐποσ. Αηά {Π|8 15 
ΜΠδὶ 18 τηρδηΐ ἴῃ ν6Ὶ. 8. ΌΥ αὐτῴ δὲ -- Χριστόν. 
(Τεδη.) ," 

8. αὔτη δὲ ἐστιν ἡ αἰώνιος ϑωὴ, ἵνα γινωσκωσί σε 
τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν ---- Χριστόν. 

1π {π6 ἱπιουργείδι θη οἱ τἰνῖ8 ναγθθ, {Π6 αἰπιοϑῖ οᾶγα 18 τοαυ δῖα, 
βίησθ ἴγοῃι ἰἴ ορίηϊουβ οὗ ἴπ6 ποϑῖ ορμοϑὶϊα ἰδηάθπου αν θθθῃ 
ἠἀελυΐςοά. ῬΤΙα ϑοοϊηΐδηβ ἢᾶνα Ἰοηρ Ὀδθη δοουϑιομγεὰ ἴο δοουιπὶ 
118. 85 {πε Γ δἰ γοηροϑῖ ἔΟΓ(γ6865 ([ 5 ΟἴΥγα 18 ς8}}85 ᾿ἴϊὀ ““ ρῥσὶπικηε 86η- 
ἐοπέϊα “μὰ ἰε5ἐϊπιοπίμηι αἰφμε αΥσινιοπίμηι.") Οὐ ἴπ6 οὐποῦ μαηά, 
ἴῃ ΟΥΟΓ ἴο εἰδοί αν ἔγυβί δῖ ἴΠ86 δἰϊεηρίβ οὗ [Πεὶτ ὁποϊετοάοχ 
δάνοιβαγίθθ, ϑοῖὴβθ ΟΥ̓Ποάοχ ἱηἰθυριοῖθι8, ἃ85 (Πιγϑοβίοῃ, Ἠεϊηϑβὶι, 
δηὰ οἴει, νὴ ἢ τότ οὗ ΖΕ 8] ἤδη πε ρηιοηῖ ἢανα πναϊηἰδ! μοὶ ἐπ δὲ 
ἴῃς ννογἀϑ8 δοίυ δ! ἢν δβϑεγί {πὶ ΟΠ γῖβὲ 15 οὶ ; δηὰ (ἢ. αἰ(ααχρίϊηρ το 
ἀεβίγου ποῖ ΟἿΪΥ ἴπθ ἀγριγηδηῖ, Ὀὰζ 106 ορίηπίοη ργομοβθρὰ ἴὸ 6 
ἤουηπάοαὰ ὑὕροη ᾿ἰῖ. ΤΠ 18 ψου]ὰ πάει ὕα τηακίηρ' ἃ βῃογῖ οὐἱϊ ᾿η (ἢ 6 

᾿ ἀἰδραϊα(οη, ἀηά ραϊηΐηρ ἃ δσιθαῖ ἀδαὶ οὗ σγουῃά. Βιυιῖ ἰζ 18 δά- 
τηϊϊτοὰ Ὀγ ἴῃ6 δεβῖ Ἰη(ΘΓργεῖθβ, (εν ἴῃ πηοδῖ οὐ ποάοχ ΟὨ68, ἃ8 
Τατρ6,) ἴο τεχαΐγα δυςῇ ἃ Ὠδυβῇ [γαῃδί ἰοη 88 γηδγ δ οδὶ εἰ ἀοΐῃρ" 
ν]οθηοα ἴὸ 1Π6 νγογάϑ, 8Π4 ἰἴ. μὰ8, {πογεΐοτβ, βεεὴ αραπάοηεα ὃγ 4}] 
ΘΑ ϊοπεὰ οΥτἴοθ δηὰ )υαϊοίουβϑ ΤΠεοϊορίαηθ. [τ ουρῆιὶ ἱπήθα τὸ 
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06 ἐπουρῆξ οποσρῆ, [ἢ νὰ οδη τεΐξυϊο 180 ϑοοίπίάη Ἰοἰεγργεϊαιο, 
δηὰ δῆμον (Πδί 85 [ἊΓ 86 ΘΟ; ΘΓ 8 ἐΐὶς ρϑδ8αρα, {πεῖ Γ ἀοριῃ88 δδνα ξῸ 
ἐουπάαίοη. Απὰ (18 ΤΩΔΥ ᾳ4ιεδιϊ ΟὨΔΌΪΥ θῈ ἀοηθ. ε ὅγε (85 
[δῶρα οὔϑεγνε, ΟἿΪΥ (0 διρροδα ἴπαὶϊ Ψ9}6ϑὺ8 ΒοΓα σοηδίαοβ ἔπ 6 
Ἐδίδοῦ δίωρ!ν ἰῃ (Πδῖ τεϊδἰϊοη τυ ἰοῦ Ὁγ (π6 Οοιηϑεὶ οὗὨ ρεϑοε δα δῖ ἢ 
ἴδίδη ἴο Ὠἰηιϑοεϊέ, ΤῊΐβ νυ ἢ] 6 δαϑὶγ βταηϊοά, ννδη {ἰπ8 ταξὶο οὔ ἐδε 
Ῥυέεεπὲ ἰσπδὲ ἰδ οοποίἀεγε, ἱορεῖμεν τ ἴἢ6 δοῦρε οὗ ἴπ6ὸ σδβοίς 
ΡΓΆΥΕΓ, δη (ἢ6 νόγῪ ἢ1}} δπιρ 8818 νοὶ ᾿πθηςα αγίϑεθ. Απὰ []ν}9 
γίενν οὗ ἴπΠ6 δυδ᾽εοῖ (ννΐοῖ, 885. ἰζϊ δρρϑῶγβ ἴο π|86, ἰθϑ ἴθ τηϑϑὲ 
οοΥγεοῖ,) ἰθ αἰδο ἴδε Ὀγ ὑπ6 ογιποάοχ, Ἰεαγπεά, δὰ δουῖς Τιϊτηϑῃ, 
ῃ {Π6 ἐΟ]]οννίῃρ; πηαβίθνγ {Πποῖ γαϊϊομο οὗἁ [8 ἱπηρογίδηϊ δι Ὀγ]6οῖ. 

““ΤΏογα ἤᾶνε ποῖ Ὀδ6ῃ νναηξίηρ (ῃο86, ννῇο, ἔγοῃῃ ἴπε {ἰπι6 οὗ (γ6]- 
᾿ἴυ ἰο 186 ργεβοηΐ ἀδυ, ανα δὐυϑαιὶ [Π||8 ραβϑαρθ (ο ἐρυρη τ 6 ἀσα- 
τγη6 οὗ [Π6 Ὠ νίηΥ οἵ ΘΟ σὶδῖ, δίπος ἔγοιῃῃ [ἤδθηςς {πα γ ἰπουρὶῖ ΝΟΥ 

᾿ς ΘρΪ ργονε ὑπαὶ «Ψ6δι5 ἰῃ ρἰδίῃ τογὰβ ργοίδεβει, διεὶ ἰηϊεηάεὴ ἴὸ 
ἴδαος, ἰῃδιὶ δά ἑὁ ποέ σοά, ἴϊπαϊ (ἢ6 οηε ἴγυε Οοὰ ἰ5 ἴῃ6 ΕαίδοΥ ; ιμᾶϊὶ 
[γε 18. Ὠξηιθ6 1 Ὀυϊ ἃ Ἰεραίε οὗἩ Οοὐά, δηὰ ποέλίπα πιοτε (ἦαπ ἃ πιετε τπαπ, 
δηά (πεγεΐογε ἰηβηϊζοὶν ἱηέοσίοσς ἰο σοῦ. Βιῖ τμαΐ ουὖν 1 ,οτὰ εἰ εν 
ἀϊά, ἢογ οομἰα τρδϑῃ ἴο ἰθᾶοΐ ΔΗΥ͂ διιο ἢ (Ὠἰηρ;, ἰ6 μία Ὀοιἢ ἔγοτ ἴ8α 
οοηίεχί, δης ἔγοτι [Π6 ραοδᾶρα ἰίϑεϊ , ΕῸΣ (86 γγὸ ἴδνε δ γοδάγ οὔϑεγν.- 
εἀ,) πῃ ἴΠ6 τνογάμ ἐπε δία Υ ργεσείηρ, «Ψ906808 δϑδεσχίβ ἰῃδί ἴο πἰπιὶ 
16 ἀε]ϊνεγοα ὃγ [πε ΕδιῖῃοΓ ἀοηγί πΐοη ον Υ (6 Πιυιπιδη Γδςο, δο δμαῖ ἢς 
ἢβ5 (86 ρονγοῦ οὗ θεδίονν βρ' εἴεγηαὶ [ἢ οἡ Α]Ϊ ἢἰ8 ἔδί 1 ἢ] ἔοΠ]Ποννεῖβ. 
Αηά ἃ ἰδ αἴϊζεσ, ἢ οἰδί 38 ἴο Ὠϊηδοὶ (6 σίοσυ νεός} πα δά Ὀεΐοῦα 
[ἢ ογραίίου οἵ (ἢ ννογϊ, Νοῖν, οου!ὰ Ψε6θ1.8 αν δυβεγίϑα 81} {ἰΐθ οὗ 
Βἰ86 1, δῃηὰ δ ἴῃ δᾶπια {ἰπη6 βᾶνα Ὀδθὴ ποι ίηρ ΓΏΟΓΕ ἰἤδῃ 8 ΘΓ 
ἴδῃ ὃ Οὐ, ᾿ξ πα [δ8 δεϑογιϑαὰ {(ἰ)ὲ8 οὗ Ὠἰ γηβϑε] (88 νναὰ 866 ἢῈ ἢλ8, ἰἢ ὃχ- 
Ρἴε58 νογάβ,}) πονν οομἑα ἢ, τυῖ(ἢ δηγ σεραγὰ ἴο ἰγυί, ἀδοίέπε (ἢ ἀΐρ- 
ηἰΐγ οἔϑοη οἵ οὐ, ἐφμαΐ ἴο ἴπε δῖον, δηὰ Θου ἠὲπιοε } Βυὲ τ6. 
Ῥδδβδρα ἢ γεαυΐγεβ, [δὶ ννυβοροθνοῦ νου ὰ ννϊδῃ ἴο δἰϊδίῃ εἰεγηαὶ 
1, γινώσκωσι τὸν ἀληθινὸν Θεὸν καὶ Ἰησοῦν Χριστόν. Νον, {μιϊ5. 
ννογὰ γινώσκειν, 88 18 ν08}} Κηοννη, ΘΠ ἃ ηνογβα γ βαμτηϊτεά, πιιιοῖ 
Πεγα (88 ἴῃ ΠΙΆΠΥ͂ Οἵ πες μαθδαρεβ οὗ ϑογίμίυγο,) ἀεηροῖς ποῖ ΟὨΪΥ 0 
ἄποιο, Ὀαϊ ἐο τοοτεὴϊ». Βυῖ {Π|6 κοογδλὲρ δ Ὀς δυϊϊαὶα ΟὨἹῪ ἴω ἴδ - 
ὕυε Οο4. Απάουν Ιογὰ ἤδγα Ἔχργαβϑὶυ γοΐδιϑ (παῖ ννοσβρ ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴο {Π6 Βαέλοτ, Ὀὰϊ ἴο Λἐμδεὶ[: δηᾶ 6 γεᾳυΐγεθ οὐ 8}} ννυῆο νγοι]Ἱά 
ἈΒΡΙΓΕ ἴ0 δἴοσιδὶ ᾿ἰβ, (παὶ {ΠΥ 5 ου εἰ νοσϑϊ 9 ΟὨ γέ ἴῃ {πὰ σϑιης 
ἸΠΔΏΏΘΓ 8ἃ8 ἴῆογΥ ψνοσβἷ (ἢ6 ΕΑ ΠΟΥ: ἔῸΣ ἢ ποῖ Ποῦ αἰδογιἱηδῖοϑ, 
ΠΟΙ οσουϊὰ τλϑϑὴ ἴο αἰἰϑογὶληδῖθ, ὮΙ πϑο ̓  δηὰ ἴὴ6 Βαϊῆον, οὐ 186 
νογϑἢϊν ἀυς ἴο {πὸ ΒΑΙΠΟΣ δηὰ (παὶ ἰὸ Ὠἰτβ6}; θὰῖ πὸ οἷαίαιβ ἐφμαὶ 
τρογδἠϊΡ ἴο Πίπη861 δηα ἴο {πὸ ΕΠ; 85 ἣε πδὰ μίδι ηἶγ ἀοῆα βυργᾷ 
δ, 233. Νον, ἰἔ δα 85 τηϑδάδ Ὠἰτωβοὶ ἢ οημαΐ ἴο ἴΠ6 ΕΔΙἢΘΓ, δηὰ οομ- 
τηδηάεα Ὠἰτηδβ6]  ἴο ὕες δοοουηϊεοά δαηϊιαὶ ἴο ἴῃ Εδίμαγ, ονν εοκέα ἢε, 
Δ ΟἿ6 δηὰᾶ (Π6 δβᾶπια ῥ͵δοθ, βαᾶὺ, ἰῃδΐ ἢ 18 ἐπίεγίον' ἴο ἴῃς Εαΐδεσ} 
Βυϊ ἔον ἴπ6 υπάεογβίδηαϊηρ, οὗὨ (8 ραββϑαρε, δηὰ ἴῃς νἱηαϊςειίου δὰ 
ἀεΐδηος οὗ ἱΐ ἔγοιῃ ρεγνοσίθα ἰηϊεγργείδιοηβ, (μα ἀγα ἔνγο οἴ δδγ 
Ῥοϊηΐίϑ5 αἰϑδο ἴο θὲ Καρί 'ῃ νίϑνν, ΟἿ βΌΏΕΓΘΙ ΓΘΠΊΔΣ 18 ουνίουβ ἴο 
ΘΥΕΙΎ ΟὨΘ6, ἰπαὶ οὖν [οοὐα, ἴῃ ἴπε86 ννογάϑ, 88 ἴῃ {πε ννῆο]6 οὗ ἴῃς 
ὈΓΑΥΘΡ, Ὧ88 ἠοῖ Βροΐίδῃ αϑ ϑοπ0}Γ Οοά, Ὀμῖ γαῖ οσ 8ἃ8 ζεραίε οὗ, οὗ 
ἴπε ϑανίοιιν βεῃΐ Ὀγ, (ἢ Εδίμοσ, [ἢ {Ππ686 νγοσὰβ ἢ6 Π88 ϑα1ἃ ποι ίηρο, 
οὔ δΐ8 Δὲοϊπε παίωτε, ΠΟϊΉϊΏσ οὗἩἨἉ ἢ5 αἰέγὶδιέε5 ; Ὀυζ ὃν ἀπέστειλας 
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Ἰησοῦν Χριστόν ; 88 ᾿ἴ Πα σοηδίεζοῦ (Δηὰ τηεαηΐ ἢ ηθε  ἰ0 Ὀ6 ὁοη- 
διάετε) Δ8. Ο)0 τ σα Ὀροη ἰῃο δαγἢ ἢοΐ ὉΥ͂ 18 οὐ Ὑ01}], αὶ 
88 8ε8ὶ ὃν ἐδ6 Βαίδεν, ἴο πνοαὶ ὑπὸ ἘΔ ΟΣ [685 ἀοἰ ἱνογο ἴΠ 8 ροῦν ῦ 
οἵ Βεδιοννίηρ᾽ ὁπ τηδὴ εἴεγδὶ ἰδ, στο Πδὰ δοοοιμ] πε ὑππ ποσὶ 
οοτησηϊτίοα υηΐο ἢ ΐη) ὉΥ {ἰπ Ἐδί ΟΡ, δηὰ ἢδὰ ρ]ογβϑὰ Ηΐπ οὔ εϑιτῃ,. 
δηὰ ποῦν ἐχρεοίϑ ἔγουι {ῃ6 ἘΔΙΠΟΥ, ας λὶς 1,οραΐο, (ἢ τη Δ) 651Υ γνὨϊςΐι,. 
88 ϑοη, 6 πβὰ πλὰ τὶ {πὸ Ἐδίμαῦ Ὀεΐογο ἴπ6 Ὀερίπηίηρ οὗὨ (ἢθ 
νΟὙ]ὰ. Βυϊῖ (ἢ 8 ΤΏΔΠΠΟΡ ΟΥἁ δΒρϑδκίωρ ρῥγαναῖ 8 τὨτουρὴ (ἢΐ8 ΨῬΠΟΪΘ 
δοβρεϊ, 'ῃ νυ οἢ Οὐ 1,οΥὐαὰ ἣ88 ἜΥΟΥῪ ποσὰ ἀδβου θεὰ ὮἰΓΉ861 88 ὉΠΘ' 
ὙΠῸ ἰ8 ταί ἢς 8 ὧν ἴἢς ΕἈΓΠΘΓ; δὰ (δὶ ννπαΐθνεῦ. πὰ παίῃ, 
ἰεδοποίῃ, ἀοείἢ, ἢ6 δίῃ, τοϑοποῖῃ, απὰ ἀοοίῃ ὧν ("6 Βαϊθοσ, δηὰ 
(μδῖ [μ6 νγογκ 18 ποῖ ἢἷθ οννη, Ὀυΐ (Π6 ἘΔΊΠοΓ᾽ 5. Αηὰ 40 αν Ὧ88 6 
δδογ δε μγεοθάθησα ἴο {π6 Καί ποῦ ἰὴ ([Π6 ΤΟΥ οὗ βαϊναίίοη, ᾿παϑιηυοῇ 
85 Ης ἀεογεεά, ἀεεέϊπεα, ἀηὰ ἀρροὶϊπίοα ἰῖ ; ἴῃ τ Ὦ ὙΘΟΓῪ δθῆβα 6. 
᾿ιδὰ δα] δὔονβ, (Πδὶ ἢἷ8 Εδί ΠοῚ 15 ργθαῖογ ἴπὰπ Π6. (14, 428.) Τὴςμδ 
κατ ιῃθ ἘΔ ΠΟΥ 18, δηὰ ταηϊδίηδβ, [Π6 ϑυργειηα Αὐἴθοῦ δηὰ ὈΓΙΠΊΆΣΥ͂ 
ἔουπίδίη ΟΥ̓ Ὠυηηδη δβαϊναίίοη, ἔγοῦ ἤθησα ἰτ ἀογίνοα 1.85 οΥἹρίη, 
δἷποα το πὶ οἴεγηϊίυ ἢ6 ἀδογθθὰ ἰΐ, ἀπά ἀεἰνογοὰ ἴο 1Π6 ϑοη ἴπα ννοτῖς 
οὗ τεσονεγίηρ 18 δαϊναιίοη, Απά τῆ ἴῃ ἴΠ6 ργθϑθηΐς ραϑθβαρα ἢ6. 
δεογίῦδθ ἴο ἴ})6 Εδ ΠῈΣ ἴ[Π6 δΌΡΕΥΟΥ ραγί ἰῃ {ἢ 8 ὑγοσῖκ, δηα ᾿ΐ νυλδ ἢ 8 
ἀεεῖγα (παῖ, αὔονο 4}} ἰηΐηρβ, πιθη βῃουϊὰ δοκηον]εὰρε (Π15 Ὠλνὶηθ 
ὀοιη86]. 11 186 σοά ἔγοπῃ ννυϊοπ) ργοσδϑήβ ὑυνηϑίενον {ἢ Έγα 15 οὗ Π .Δ ἢ 
Βα ναι ο, Ὀυϊ ᾿ξ ννγῶϑ ἐλθ ϑοπ, 36ϑὺ8 (ἢ γχίβῖ, ννῆοπ πο δοηῖϊ ἱηΐο [ἢ 
ΝΟΣ ἴον (Πα δα]ναϊίοη οὗ πγϑη, ἑλγουφ ἡ νὨοπ ἢ6 σίτεῖ ἢ ν᾽ δίϑθενον 
ἢ "υδιἢ ρίεαϑθὰ Ηΐαι, ἰη Ηΐδ Ὀεηΐ βρη! υ ἴο Ὀεδῖονν Οἵ ΠΊ6ῃ ; 80 ἴδιεῖ 
τονναγὰβ δαεὰ [ΏΔΥ οὐρῆϊ ἴο ἴδε] ρταιἀ6, ἴο ἴπ6 Ραίλεγ, 85 ὈὨεϊηρ (ἢ 6 
ΒΌΡΓΕΙΠ6 ΑὈΪΠΟΥ οὗ δ} [Πΐηρ5, ἴο 16 505, ᾿παβυηυοῖ 88 ἢ6 Οὗ ἢἷ8 Οὐ Ὦ 
ἔγεα Ὑ]1, ἀηὰ νοϊαηταγγ, υπαογίοοϊς (Πς δα ναίίοη οὗ πε. Αραίη, 
ἐἠ ἴοο 18 οὐνίουθ, [δῖ {Π6 νον οὗ οὔν [οτά, ἵνα γινώσκωσί σε, 
ἃς. ἀγεὰ ἴο Ὀ6 υπάεγοϊοοα ἔγσι 1}}18 νΈΓῪ ταήΐο τυ] οἢ οχ δί8 θαυ Ώ 
Οοὰ διὰ Οἢγῖδι 7689, δηὰ {παὶ ἰΠεΓοοΓ ἴπ6 γινώσκειν τὸν μόνον 
ἀληθινὸν Θεὸν, δἰρηῆεθ ἴο Κῆονν ἴδε ἴα Οοή, δυο 88 Ηβθ ἰδ ἰη 
ΟἾγσϑί, δ πϑί ἢ γανθα]θα Ὠἰαθ6} ἢ Ὁγ ΟΠ γβῖ, δὰ γινώσκειν ᾿Ιησοῦν 
Χριστόν, ἴο Κηονν “9269ι:8 (ἢ γ5ῖ, δυσὶ 85 Π 18 ὈὉῪ {π6 Βδίμοσ, δῃά᾿ 
δ. Οἢ 88 6 ἤδῖἢ σονθαοὰ Ὠἰπηθοϊ, Βυῖ ἴΠ6 ἐγ σοὰ 18 διεοΐ, 85 80 
“ονρὰ {π6ὸ νον], ἰδὲ ἢ σαν Ηΐδ οὐνὴ ϑοῃ, πὶ ἩΠΟΘΌΘΤΟΣ 
ΒοΙονοϊἢ ἰπ Ὠἰτα, δῃου ἃ αἰἰδίη 11 αηαὰ σαἰναιίίοη. {0681 ΟἾτβι 5 
Φεοὴ, ἃ5 ἴο Ὀ6 ἴπ6 ϑοη οὔ Οοὐ, νυνῖιο νν88 οὐέῤλ Οοὐ, Ὠοί ἴα ΕΑΙΠΟΡ 
ἤανε δῃὰ βεηΐ ὕὑροὴ ἴΠ6 Ἔεϑυί, δηὰ ἀε]ἰνεγοὰ υρ ἴο ἀδδῖῃ ἴον υ59, [πα 
Βα μοἷρηιϊ ἀοἰ ἑνοῦ θη ἔγοπι ἀθϑίἢ δηὰ μεγάϊοη, δθὰ οὐὈϊδίη ἔον ἴΠ6 πὰ 
εἰογηδὶ 1ἰἴδ ; νῆο τεϊυγηοὰ ἴο {π6 Εδίθεγ, δηὰ παν Ὀδεη ὈΥῪ (Π6 
ἘΔΙΠΟΓ δρροϊπίοά [,ογὰ οὗ {δα Ὠιιπηδη ΓμΟΘ, ἰΏ ΟΥΓΕΡ ἴο στϑηΐ εἴεγηδὶ 
Ἐδ ἰὸ αἰὐ, 89 ΤΩΒΗΥ͂ 85 ἴΠ6 ἘΔΙΠΟΙ 88}8}} σοσηϊς υηΐϊο πῖπμ. 15 ἐλὲα 
ελαταοίετ ἀἰὰ δοδβυδ γόνθα] {πὸ ἴσα οὐ ; 835 νγὰ ἰδ γῺ ἔγοιῃ 81} (ἢθ 
ἀϊδουιεθεβ οὗ (Ὠτίδί, Θβ ες! τῆσδ τηθηςϊοηθα ἴῃ (ἢ 8 ρΌΒρεϊ, ἔγΌἕΩ. 
ς. 8.; θυϊ ΏΟΓΕ ΡΘΓΓΘΌΪΑΓΪΥ 1686 ὙΕΤῪ ῬΓΆΥΘΓΒ οὗ οὔγ ἴμογά, νεγ. 4. 
δέ4αη. Ναιηοῖὶγ, πα Πδ8 σενοαὶοὰ (οὰ, ποέ δυο 88 δ ͵δ. ἐπ βεπεγαΐ, 
Ὀυῖϊ δυοῖν 89 Ηθ 5 ὑπίο πιέη, ποὲ ἰῃ γεϑρεοῖ οὐ ἷθ παέμγϑ δε ἀἰνὶπα 
φέεεῆτε, Ὀσΐ [ἷδ ἀθοῦθοθ δηᾶ οουηδβοΐθ ; ἔοσ ἴῃ σοδβροοῖ ἴο παέωγε αοὐ 
σάηποῖ ὃε Κηοννιν, “ ἸΠΒΑΒΙΙρ, ἃ ΠΡ ἸΠδοσοβϑ Ὁ]6, δυο ἢ} 88 ὯῸ οὔθ 
μαι ὄνοῖ 5661}; ΟΥ̓ ΖΔ 666 ; " (1 Τί. 6, 16.} ποῖ ἴῃ Γεΐδγοηοα ἴσ 
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, ἐδ αἐέγίδμέοε ἀηὰ ΜΟΥ οἵ ρόνεσ, θυ. ψοτκβ οὗ ρτγαοσε, εχ υἱϊεὰ ὈΥ᾿ 
Ομεδι : νυ ἱεἶν τἰ6 ἔογηιεγ Κηον]ςάρα σγεῖ} γοσὸ τ. 6}} δοαυδί πιο ; ἐλαξ: 
ἴα ψεννα δὰ, αηὰ ἴῃ6 (δη 65 οουἱὰ δἰϊαίη υπῖο; (Εοῃ. 1, 19 
δηε 20.) ὑτ᾽. 1π6 ἑαέίεν (88 ννέ ἃγὰ τοἰὰ Ὀγ δι. Ῥδῃ), 1 Οὐγ. 2, 7.) ὅσας 
ἀἰμώξη, απ πὸ οἨδ εῸΦΥ φγοξεβεεὴ ἐξ, ἰεαγέ ἰὲ ἔτοπι οἶδετξ, οὐ εουἱά 
ον ἀπ σοπεορέϊοπ οὔ. Δπά ἐλὶς Κπον]εάρο σοῃσεΓηΐηρ αοά, ΟἿΓ. 
γι Πδ86 ΘἈΠ]εὰ τὸ ὀνόμα τοῦ πατρὸς, (νετ. 6, 11, 12, δηὰ 46.) αηάὰ. 
ὁ λόγος τοῦ πατρὸς (νεΓ. 8.}; βηθιῖγ ἡ ἀληθεία, νετ. 17, ἀπὰ 19. 
ϑιυεοὴ ἴθ 15 Ψψεϑὺ8 γενθαὶ θὰ Ὠἰηθε} ἢ Ὀγ ννογϑ δὰ ἀδθθάβ, Ὠδπι νυ, 
85 6 ὅοῃ οὗἩἨ  οκἐ, νῖῖνο νγὰϑ ἰῇ Ἠδανθῃ, οδτ)ε ἔγοιπ ἤρδνδ ἴῃ ογδε 
ἴο ρΡγυσιν ἔοσ, διὰ οοηΐξογ βα] νατίοῃ προ θη. ΤῊ 6 1Π6Π 8 ἴῃ6 
ἴσια αυὰ, δὴ (᾿ὸ ἴσο (ἸὨγιϑῖ ; ἐλὶς β τ1η6 τὰς Κπον]εάρε οὗ Οοὰ 
δηΐ οΥὗὨἉἍ 76505 (επί, ἀηα αϑ συςἡ ἀο Οὐά ἀπὰ Ψεευβ οἰαῖπι 10 Ὀ6 ΜΝ ῸΓ- 
δηϊμμοά, παπιοὶγ, ας Οοαά τοὴοὸ εεπέ, αδ {ἰπ6 δὸπ ΜΏΟ ισας δ6πὲ Ὁγ ἰτ6 
Ἐδιον, ἔογ οὐϊαϊ μην δη σοηἤ τ ηρ; δα ναί υἢ ο» πε. Αἂπν οἵεῦ 
Κηον οι τα νυ ναίεοσνει οὗἉ αὐή 8 οὶ οἔτἢς τί ρῆς δογί, Ποὺ διιδ)είεηςϊ 
ἔογ ὁη6 ν)ιὺ μτγοίεββεϑ ἴ:6 ἤδη οὐ (ἢ γὶοῖ, δηα ϑρ0ΐΓε8 ἴο ἴϊνπε εαἷνα- 
«ἴοη οὐϊαϊπεα ὈΥ ἰἶπ]. Ηδ, ἰπάοεα, ν ἢο δοκηον]οιίρεθ (τοῦ 85 (ἢ 6 
δΌΡτεπ)α [)εἰἴγ, ἀπά {πῸ Ογεαίυῦ ἀπ Οονογηογ οὗ 8}} (ῃίηρν, δπὰ 
ἐχροοί5 ξαϊνα το ὥοι Πΐτ 8 ὁμεὴ, δοκηον)εάρεθ σα ποὲ ατὶρῆἠξ, 
ποὶ σἤίετ ἴῃ6 πηλοῦ ἴῃ νυ οἢ) Ηἰδ θυ Ὧδ8 τηϑηϊδοϊο Ηΐη, αηὰ 
ἢδ5 ἰατσῃι δηὶ οοϊμῃπιαηάρα ὑπαὶ Ηὲ βἰιου! ἃ Ὀ6 δοκηον]εάμεα δηὰ 
ννογϑὶρρεά. Ηδ ννῇο ᾿ϑουρ 588 ἰπ 3) 681:8 Π)6ΥΟἾγ ἃ δοὶψ 'Ἰπαη, οἴ εχ- 
Ἰγϑογ ἰΠΆΓΥ Θηἀοινῃγχεηῖθ, ἰη6]] σὰ] δηὰ ποσὰ, 8 ἴοαοῦογ οὗ 
ναὶ σἴομ, (065 ποέ δεκηοιν οάρε πίπ) αγίφἠϊ, {Ππᾶὶ 156, ποῖ δἔϊεγ ἴπ6 
ΤΠ ΠΟΥ ἴῃ νυ} ἢ “9685 πὰ5 τηϑηϊεϑ εἀ Ὠϊπη86] , θὰ σομιηδηδεὰ 
Ὠδι56 1 τὸ 6 ννογνϑὶμμο. Ὅγ͵{ὲ6 ννογϑ;ϊρ οά τἤδη ἴσαν δηά γι κῶξ, 
οηἶἷγ νῆοη νὰ δοκηον)]εία Πα ϑιοἷν 88 Ὧς ᾿αὶ ἢ γενθαϊθὴ Ὠ:α βοὶ  Ὀ΄ 
ἢἷθ ϑοὴ Δεβϑὺ8 (Ὠγσῖ, αηα ννεὲ Κηονν 6818 1ἘΓὺ]γ δηὰ δεϊ είν, ον ἤθη 
Ψψ6 ΔοΚπον)οάραε ᾿ἶπν δυο 85 ἢ δ᾽ βαῖ ἢ ρμγοξεθϑοά ᾿ν  πιϑε], ἢ βυσῇ 88 
᾿ἰδ6 δον μι ἢ ἀθιποηδῖ δἰ θα Ὠΐη). ᾿Ἐ) }ιαὲ {γεν 18 πγεδηΐ Ὀγ γινώσκειν 
τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν 9 [8 ἰϊ ἴο δοκπον]είρε (Π6 Ἔχἰϑίεηοα οἴ ομθ 
ὅς Οοά, το δοκηον]οάρμο αοα 88 Ονδδίογ δὰ (ἐονοσηον οὔ {6 υἱηΐ- 
νεβ6, δηπ οὗ υμδη δἴαιγ ἡ ΝΟ, ὕὈυϊ ταῖῆον ἴοὸ δεκοον)εῦρε ἴἢδὶ {πα 
τευοοά, οἵ οὗ Ηἰθ ᾿ῃοβδΌ]6 ἰονο ἴο {ἰπῸ Ἰπβη γαρο, ἀδογοο ἔγοιῃ 
Θιογηΐϊγ ἴο βᾷνα ἰζ ΌΥ Ηἰ8. ονγῃῇ ϑ80ῃ, δπὰ ἴο ἱπδῖ ἐπα ϑϑξ ἢΐτὰ οἢ 
(Π6 φαγὶ, δηδ εοιμπιτοα 16 τνθο]α νοῦ οὗἁὨ βαϊναϊίοῃ ἱηΐο εἷ5 
πδηδδβ; ἃηεὶ ν11}}8} “0 ἴω δοϊκηον]εαμα Ηἰπι εὐἰἐλ οβεεί, 88 ἢοϊ ΟὨΪΥ, 
ἰὼ γείυγη ἴον {{π|56 ἴονφ, ἴο ννογβῃϊ (ἀοὰ νν ἢ οὐν νν οἷο Ὠοαγὶ δηὰ 
μιἰηά, Ὀυϊ 480 ἴ0 8εεῖκ ΟἿγ βαϊναϊΐου ἔγυπι (8 'Ιονε οὗ σοὰ ὁψ δὰ 
οη. (866 292-26.) Απὰ ννᾶὶ 6 ηεϑδηΐϊ ΌὉγ γινώσκειν ὃν ἀπέστειλας 
Ἰησοῦν Χριστόν, Ὠδιηεῖγ, ἴ0 δοκηον]είρε Φεδὺθ ἰο Ὀ6 ἴπε (Ὠγίδῖ, 
δοηΐ ἔγοπι ἤθανθ ὑγ (οὐ, 88 ἴδ ϑανίουῦ οὗ (ἢ6 ννοῦ] ἃ, 1116 Τοβίοστεσ 
δἰ 8016 ρίνεγ οἵ 41} ιυιηδῇ δαϊναιίοη, δ0 (δῖ ννὲ οσβῃϊμ Ὠὶτπι 89 
δος, Δ 806 δηὰ ὄχμεοῖ οὐγ ννῇο]α βαϊναϊί:οη ἔγοῃῃ ἢΐπι. Απά 
Φποὴ ἃ Κηον]εῦμε 88 {Π|8 οὗ ὡοα δηὰ (ἢ γὶβι {6βι18, οὐν [τὰ ἴοϑοἢοβ, 
85 ἴ8 οὔΪν νὰν ἴο οὐϊδίη δἰεγηδὶ ᾿ἰἶε, δηὰ ἰἴ {Ππε εἴογα τοδὺ δτηρδδίὶ- 
οαΙΪγ Ὀ6 ἰογπχθά τῃ6 πιέαπϑ ὁ} ξαἰυαίϊοπ. Α Κηονίεάρε οἵ-οὰ ἐκ 
ξεπεταὶ ναὶ μοί ἱηρ ἴὸ ἴΠ6 οὈϊδὶ ἶηρ' οὗὨ ΒΑ] ναί, ΟὉ ; ἴῸΓ δνθὴ ““108 
ν}}8 Ὀεϊίενα, δπὰ γαῖ πᾶία οὐ," (98. ὦ, 19.) ΝεΙῖΠου 15 (86 
ἰμῃον]εάμε οὗ (οὐ, δο ξαγ 858 ἰῃδὶ Ηδθ ἰβ (ῃε ουηίδίη οἵ 4}1} ροοά, πος 
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{πε Κπονϊεῖξε οὗὨ ΟΠ τἰδῖ, δο Κατ (Απάὰ πὸ δυσί μον) 88 (πὶ πα 88 
ἀεϊϊυεγοὰ Ὠλυὶπο ἀοοίτίηο, δυ!ῆοίοηῖ ἴο ἃ Ολγίοιΐαη, ἴοτ Ὀεϊηρ; τηϑὰσ 
μδγίακεσ οὔ ἔπε [δ Ἰοἰγ οὐϊαϊποά, Βις, θεηεῆςί] Ὀεγοπὰ τηεϑθῸΓθΘ 
8 ἴῃς Κηονεῦρε οὗ σοι απά 6505 (Ὠγίβι, ννϊς ἢ νγὲ ὅγε ἤεγὲ σοῦ- 
διἀεγίηρς. Εν ννεὲ ἴανα (Π6 δββύγαποα Ὀο(ἢ οὗἉ (με1δὲ δη ἃ τπῸ Αροβί!δ6β, 
ἐπαῖ τῃ6 ν᾿ ο]6 οὗὨ Ὠυπηϑη δαϊναίἑοη 15 αἰσηα ἴυ "6 Ἔχρεοίεά ἔγοζω ἴΠ8 
ὅταοσε οὗ (ἢ ΕΑΙΠΕΓ, δηά τἢ6 Ὀδπαβοθηςα οὔ πε ὅοη, δηὰ παῖ ἴῃ (ἢ 8 
ΔΙοῃε ἀοε8 ἰϊ σοῃβὶϑῖ, 80 παῖ ννῃοβοδνοὺ ὑγου]Ἱὰ δία ΠδρρίΠ6885 ἴῃ 
ἢ 5 ννογὰ δηά ἰῃ 1π ποχῖ, τηιθῖ δοκπονϊεάρα δπὰ ἔα ὨᾺ Ϊγ τθοεῖνα 
ἴπ6 σγβοα οὔ [πῈ Ἑδίπεγ Ὄχπί ἰϊθα Ὀγ τπ6 ϑοη, ἀπ θεὲς ἢΐ6 Ῥνῃοἷθ 
βαϊ ναϊϊοη ἴῃ 9688, {6 ΟὨΪῪ Ἰοδά ον δηὰ ριυϊή6 ἴο δἴεγηδὶ ἔθ! ἰοΥ. 
ΕἸ γ, αοὰ ἢ85 οἰοβαὶν υηἰϊοα ἴὴ 1Π6 ννοτκκ οὗὨ βαϊναίΐοη {μ686 ἴννο 

ταϊηρδ: Τὸ ἀποιῖο ἴη6 ομδ ἴγυθ αοά, δῃὰ ἴο ἄποω «]ἐεὰς Οἠτὶσὲ ἡ Ποὴὶ 
Ἦδε ᾿ιαῖῃ βορηῖ. οί τηυβῖ (Ππεγοίογα Ὀ6 οοπ)οίπθὰ. ΝΟΓ ᾽8 ἰζ ρο8-» 
51 0]6 ἔοῦ 8ΠΥ͂ οὔβ ἴο οὈϊαΐη βαϊναιϊΐου ΠΟ «αὺς Ὺλδ τουγελὶρε Οοά, Ὀυῖϊ 
εοπίεοτηπες Οἠγὶδέ ; στ, οὐ ἴῃθ οἵα ἢδηᾶ, ἢ ννῇο ργείδηάϑ ἴο ὃ6- 
ἴΐενα ἰὼ (μεῖσῖ, τὸ ἴπῸ περίοοῖ οὗ αοἀ δηὰ ἴτε ΒδίἤΓ; πιιοῖ [688 Π6 
ψΠ0Ὸ δαί! γο)οςιοά ἢ ἰονε οὗ ἴῃς Εδιμοσ, δηὰ οὗ [ἷἰ8 ὅϑοη 6βι8 
Οἢγίδι. (Τιςπιδη.) 

Αὐπιϊτιϊηρ; (48 ννα υθυῪ νν6}} τη8 7} ἴἢ6 δῦονθ οσογγεοὶ δηκὶ πιδβίοσιν 
ηϊεγρτγοίαιίοη, ἴθ γα νυν} } 6. πὸ οσοδββίοη ἴο δάορϊῖ (16 Ὠγροῖε515 οὗ 
Ἑδθεγ, Βρ. Ῥεάτοο, απὰ Ἐοβεηγη! !εῦ, τν]ο δυρροδα δὴ εἰ] ρϑῖ5 οὗ 
εἶναι, ἀπὰ τοᾶῖα ἴἢ6 [ο]]οννίηρ σοηβίγυςιίοη : ἵνα γινώσκουσὶ δε; 
εἶναι τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν,καὶ Ἰησοῦν Χριστὸν εἶναι ἐκεῖνον, ὃν 
ἀπέστειλας. ζυΐποοὶ τη Κ8 [ἢς Ὠγροίδερίθ οὐ Νοαδββεϊὶ (νοι, πονν- 
Ἔν Ρ, ῃδαὰ Ὀεθη Ὀείογα ᾿ΐτη ἀονἰβοὰ Ὦγ ϑοποοιίροη) (ἢ6 δἰτηρίεϑῖ, γνῇο 
[8 μοϊηίδ : ἵνα γινώσκουσί σε, τὸν μόνον, ἀληθινὸν Θεὸν, καὶ ὃν 
ἀπεστείλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν. Νοδβδοὶς 4150 τοπιαγκ8 (ἔσο ΜΙ ΌΥ 
Δης ϑομοείί με η) {παῖ ἴἤεβ6 ννογὰβ σουηργίβα ἴἢ6 νϑγΥ βϑβθῆςα οὗ ἴῃ 
ΟὨ τ βιαπ Βεϊρίοη, ἱπδβιηθοἢ 85 1ν 8 ἀϊϑιἱ πρυΐϊδῃ θα ἔγονῃ (6 ἴρ0}18}}- 
688 οὗ ("6 ἀἀδη 66, τῦῦο ννοσϑῃρροά [8͵56 (Ἰοάβ, αηὰ ἔγοπι 6 ΘΓΙῸΣ 
οὗ τ 72ενν9, ν ῆο ἀεηϊεδα Ζ726δὺ5 ἴὸ θὲ ἴπ6 Μοβϑίδῃ ; δηπὰ (δι αοὰ ἐδ 
ΠΟΥ οΔ]1εἀ ἐγμδ, ἈΏ]685 ἴο εἰἰδιϊ πριυΐδ]) πί τὰ ἔγοσα ἰο018. 80 1 2οῇ. 
δ. 20. 

[δύρθ, ποσανον, τη Κ9 1118 ἀἰδι ΠστΟ υηηδοδββαγν, δηὰ Οοὐ- 
δβοῖνϑ ἴῃαϊ (6 ὑἱειος Ὠεεάεα 80 ἐπογεαδθ Οὗ {πεῖν ἔοστηοῦ Κηον]εάρα οὗ 
ἀοά, ἔγοαι πεῖν ργορεηϑιυ τὸ Ἰάἀο]αῖνγ. Ηδ σοῃδί γα (ἢ 18 ϑ6η86 οὗ 
106 ορί(ῃεῖ ἀληθινὸς Ὀοιῇ 1. τηοῖαρ ΠΥ ἈΠ Ύ, 88 ἱποϊυὐΐηρ; (ἢ6 ἐτμελ 
οὗ Ηἰ8 αἰνὶπα ρογίβοι) οῃ ἴῃ 8}} (πεῖν Ἴσθι! θηου, δηὰ Φ. ἸΏΟΓΆ ΪΥ, 88 
Δρρ]οὰ ἴο ἰγυ ἢ ἰῃ τὐυτὰξ, Ὠδιλεΐν ϑεταςσίοιδ. “5 16 ϑοοϊηΐδηβ (ςο0η - 
(ἰηιι68 Π6) δὰ γι ν ΟΥἁὨ ρΓΟβ8 τ πγοργεθθηίαιΐοη, ἤθη, ἔγουι [ἢ ΐ5 
διδοῖς, {Πογ ννουὰ 6] Ἰοἰϊ δὴ ορροΞεϊἐἰοπ Ὀεϊνεθη ἴῃ6 ἔΔΙΠΟΥ δηά 
ἴΠ6 ὅοη, βϑίηες 1 ἢοΐ ΟὨΪΥ 85 ὮΕγα ΠΟ επιρδαεὶς, Ὀμϊ 18 Ὀ]ΔΙΏΪΥ σοἢ - 
ΓΤ ἴω νυπαῖ, ἴῃ τἢϊ8 ΡΕΓΥ͂ ὈΓΆΥΘΙ, 79651}}8 δϑϑθσῖϑ οὗ ΠἰμβῈ ἢ. 866 ὅ, 
10---12, 2]. Νον {Π6 βδα δρί (ποῖ 18 8150 δρρ] θὰ ἰο ἴΠ6 ϑοῃ, ἴῃ 
ι 720}. 5, 40.  αγα ἢδ 18 8150 εἴγ)εα ὁ ἀληθινὸς Θεὸς" ἴγοηι τνῆδῆοσθ 
ἴϊ ΟἸΘΑΡΙΥ ΓΌΟ]]ονν8 τῃαῖ ΠΟ ορροεὶεϊοη είννδθη {πὸ ἘΔΙΠΟΣ δηὰ (6 ϑοὴ 
[88 ἴμθῦα ἣν μίδοο.0. Μογεονεσ, ἴπθ ϑ0ῃ. ὯῸ τΏΟΤΕ 68γΥ8 (παῖ (ἢ6 
ἘδῖΠον 18 {Π6 ἔτι αοά, ἐο ἐήξ οχοίμείοη οὔδο ϑοη, θη ἀοεδ ἰδϑαϊδῇ, 
44, 6. ἀπὰ 48, 42. Ηδ εἐτείμαες ἴα ΕΑίῃογ, νῆθη 6 [65{1Πε8 (παῖ 

, δεγε 16 ἢο ἀοὰ ᾿εβίάεθ ἢἰγαδεὶ . ΝΑΥ, ἴῃ 720ἀε 4. (Ὠγῖδὶ 15 ΕΧρΓεββ} 
βΒδιἃ ἴο Ὀ6 μόνος δυνάστης Δηὰ 425. μόνος σοφὸς Θεὸς, Απάὰ ἴῃ (Π6 
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βρος, 19, 19. [πὸ Θοἢ 8 βαϊὰ ἴἰο ἦφυε ἐδ παῃε ὠτλέξοη, τ ϊιϊοῦ η΄ οϑΘ 
Ἰρονκεῖ ἢμι ἰπιροε; πο, ποψένοσ, ἴο [ἢ ρχείμείοι οὗ ἑὴς Καίλεν. 
ἃηβ με Ηοὶν δρέτὶέ. ΕἸΠΑΙ Ϊγ, μόνον ματα ͵8 ποῖ δὴ δάνεγῃ, θυϊ 8 
8ἀ)εςιῖνα, δηὰ ἀρερ οἱ Ὀεϊοηρ ἴο τ δυδ᾽δοῖ, θυῖ ἴο 1.6 ρτρόύΐξοβί ε. 
Τίγα δοῆφθ ἰδ, ““φτοὴο ατί (δ οπὶψ ἰτς Οοὐ ;) 88 8 οἶφατ ἔγομῃῃ {8 
Ῥγομοδίτἰοὴ τὸν, ψν ῖο ἢ ργεοαάθβ μόνον, Δῃ ὈΥ (δ τροῷῃα Δ Κερ. ἃ 
ἀφἰδι ηριιου θεινθεη [Π6 διιδγ)εοῖ δηὰ [ἢ μεγράϊοβιε." (1λρε.} 
0 τεξυίδιίοη οὗ ἴῃς ϑοοϊηίδῃ ρεγνεγίομβ, ᾿γείδιεϊῃ, 100, ἢ85 

Ὀγουρὴϊ ἰομοί πεῖ δὴ ᾿υυεηϑε πιλ88 οὗ μάβϑηροὺ ἔγοι ἴΠ6. δοῃρίμεεα, 
{πρ Εφ.}}6: 5, δηκὶ {{μπ (Ἰ]Δϑοίοαὶ νυγεγθ. “μα γψοίεδὶδ (9ϑαγὸ 86) οὗ 
ἴῃοθε ϑννῆο ψοιϊα ργὴνρ ΟΠ γιϑὶ ποῖ ἴο Ὀ6 ὐώ, ἔγοῃ, ῃς εἰοιηοοι, 
ψὨϊοἢ 9. δἰϊοῖς ἔγοκι 16 ερίεῖ8 ἀληθινὸς δῃᾷὶ μόνος, ἰ8 ςομῖγα- 
ἀϊοίεὰ Ὦγ {π6 δαργεοφ8 Ἡωγῶβ οὗ Φ0ἢ,}, 1, διικὶ ἰδ γερυψῃδπίὶ ιοὸ ἰἰγοὶ 
ιἰδι8 ἰοηιεπμὶ. ΕῸῺΓ ἐσμε ἰδ ηοΐ ἰνναγβ ὠρμοδαὰ ἴο ἔαἶδβε (δε Φο}.1, 
8. 6, 39. 15,1. Ἡρῦν. 8, 4. 1 70}. ὦ, 8.), ποῖ ἰ8 δοέμα, μηΐοωε, αεἰπιχιν- 
ἰατὶ;, φἰννμὶνγ αῃὰ εριἰγεὶγ ορρορεὰ ἴο πιοσϑ, ὑυιι ἴξ ἰδ ιἰιδο ἔογ εσιμωίμδ, 
φετερὶμα, ἐχοοίἰεης. 86 εν. ὕΠογηι. 5, Θ. 8:1. 8, 3. Τφᾳφοῖι Ηἰρέωξ. 
8, 38. ϑιηείοη. Οἰμοη. 12. ὑδ.}} 80, 12. Ριορετί. 1, 4, 29. Τίιθμ!!. 
1, ῷ, 581. Χεηορῖ. οβ. τες. 7. μόνον ἄνδρα ἡγοῦντο. Ϊαιοσίδῃ ἸΏ 
Ῥεγοριίηο. 12. γε. ροιρ. 1, 80. Ρίαμι. Αρίω. 4,1, 8..ὄ [ἱν. 22, 54. 
Ον. Μίέεῖ. 8, 484. Ουἱεὲὶ τὴρ, 0 εγ ὠπηίοσο, [Ἀ]}}8 ὲ ἷἴ.6. φαεγἰοοἑηνὰ. 
Θυείοι. 710. Φ. [λισλῃ 4, 809. Ουο ρμ]ι.ι9 μαῦφαϊ πνοῦβ ἐπέρα ἔδειξα, 
1. 6. εριομία. (ἷς. ἔδιῃ. 5, 8. (δε η. 8, 5. οιηοςδατγίβ φν. Αἰ Ώ. 
958 Ο. τὸν Δημήτριον οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐδέχοντο --- ἦδον ὀρχούμενος καὶ 
ἐπάδοντες, ὡς εἴη μόνος θεὸς ἀληθινὸς. ἃ 261, Β. Ὀϊμάον. 5]ς. 16, 
41. 1ἀῦμη. Ὁ. 31. ρ. 724 ν Ῥίοηγξβ. 1ἰἀ]. 9, 24. “06. Βε}]}. 7, 4, }- 
ἃ Αηϊ. 9, 6, 10. Ρίυιῖ, ᾧ, 536 Α. ὑπὸ τῶν ἐπαινούντων», ὡς μόνομς 
ἄνδρας, καὶ μόνους ἀκολακεύτους --- προσαγορευόντωγν. ἴ.)γο. ῥ. 46. 
μόνος ἐκεῖνος ἥμερος καὶ πρᾶος ἐστι τοῖς ἄλλοις. 447. 784, ὃἃι 810 Ὁ. 
ΟΥ̓́ΤΕ Καϊῃεῖβ ν}}Ὸ δνα ον  ἀεηγ [8 μαδδηζα ἰῃ νὐενν, δα [δε ἔα]- 
ἰοντης. παῖ. Εμρ. δὰ Μαρηδβίοβ 1}. τοῖς ἐξοκείλαφιν εἰς πολυθεΐακ 
τὸν ἕνᾳ καὶ μόνον ἀληθινὸν θεὸν καταγγείλαντι; τὸν ἑαντοῦ πατέρα, 
ΟἸεμιθη58 ἔοι. 1. (ὐγιηῖῃ. οὐχὶ ἕνα θεὸν ἔχομεν, καὶ ἕγα χριστὸν, 
καὶ ἐν πνεῦμα; Ῥυϊγοδγρ. ἀν: Ἑρμοῦ Η. Ἑ. 4, 18. ὁ τοῦ ἀγαπητοῦ 
καὶ εὐλογητοῦ παιδός σον ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ πατὴρ, δι᾿ οὗ τὴν περὶ σοῦ 
ἐτίγνωφιν εἰλήφαμεν, ὁ θεὸς ἀγγέλων καὶ δυνάμεων, καὶ πάσης 
κτίσεῳς --- ὁ ἁ τε: καὶ ἀληθινὸς θεὸς; διὰ τοῦτο καὶ τερὶ πάντων αα 
αἱνῶ, σε δοξάθω, διὰ τοῦ αἱἰωνίον ἀρχιερέως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ 
ἀγαπητοῦ σοῦ παιδὸς. «ἰυρ!ἷμ. δάν. Ττγγρῖι. εἰ νενοήκᾳατε τὰ εἰρημένα 
ὑπὸ τῶν Προφητῶν, οὐκ ἂν ἐξηρνεῖσθε αὐτὸν εἶναι θεὸν, τοῦ μόνοᾳ 
αἱ ἀγεννήτου καὶ ἀῤῥήτου θεοῦ νἱὸγ. ἰτεῃδοιφ , 18. Οτίρεῶ ε. 
ξ . 8. Λεκτέον γὰρ αὑτρῖς, ὅτι τότε μέν αὐτόθεοε ὃ θεός ἐστι, διόξερ΄ 
καὶ ὁ Σωτήρ φῃσιν ἐν τῇ πρὸς τὸν τατέρα εὐχῇ ἵνα γινῴσκωσί σε τὸν 
μόκον ἀληθινὸν θεὰν κἂν δὲ τὸ παρὰ τὸ αὐτόθεος μεποχῇ τῆς ἐκείνου 
θεότητος θεοποιούμενον οὐχ᾽ ὁ θεὸς, ἀλλὰ θεὸς κγριώτερρν λέγοιτο" ἂὲ 
ἴῃ ῬΞ. 17, 31. κατὰ τοῦτο τὸ σημαινόμεγον μόνος θεὸς ἐστιν ἀληθινὸς 
ὁ Θεὸς καὶ πατὰρ᾽ εἰ μὴ ἄρα το" τίς, ἐπὶ τοῦ σκανίον πολλάκις κεέ- 
ιενοὸν ἐπὶ τὸν μονογενῆ ἀνοίσομεν. ϑ6ρ Νονεαίίδῃ, ἀ6 ΤΙΐῃ. 9, ἃ 831. 
"μιδεῦ. ἀε Ἑ, ΤῊ.1,}1, τοῦ νἱρῦ πρὸς ἡμῶν. ὁμολογονμένον θεοῦ, εἷς 
ἡ; γένοιτο μόνος θεὸς ἐκεῖνος ὁ μόνος ἄναρχος καὶ ἀγένγητος, ὁ τὴν 
εότητα οἰκείαν κεκτημένος, αὑτῷ τε τῷ νἱῷ καὶ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ τριῷ 

- 
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δὲ εἶναι γεγονὼς αἴτιοε --- οὗτος εἷς θεὸς, ὁ τοῦ μονογενοῦς πατὴρ --- 
οὐχὶ εἷς ἐκεῖνος μόγος, ὁ μηδένα ἀνώτερον, μηδὲ ἑαντοῦ αἴτιον ἕτερον 
ἐπιγραφόμενος, οἰκείαν δὲ καὶ ἄναρχον καὶ ἀγέννητον τῆς μογαρχικῆς 
ἐξουσίας τὴν θεότητα κεκτημένος, καὶ τῷ υἱῷ τῆς ἑαυτοῦ θεότητος καὶ 
ξωῆς μεταδιδοὺς --- ὃν καὶ μόγον ἀληθινὰν θεὸν ἡγεῖσθαι ἡμᾶς διδάσ- 
κει. Αἰδμαῃϑβίιιθ Ἂς. Οεδηίεβ. τῆς πρὸς τὸν ἕνα καὶ μόνον ἀληθινὸν 
θεὸν γνώσεως, λέγω δὲ τὸν τοῦ Χριστοῦ πατέρα. ὅ86ε Αὐυρυϑίϊῃ ἀκ 
7γἰηῖϊ. 6, 9. ( εἰϑἴεἰῃ.) ᾿ 

ψνειοιείη {Ποὴ Ῥγοάυσοοθ (ἢ δοηζιτηθηῖθ ΟὗἨ δοιῃδ ΥΕΙΥ διΐηρηΐ 
Τμεοϊορίδοπ οὐ {8 ἱπηρογίδπι βιιυ͵εςῖ; τ} τος 1 τουδὶ σοπο]υάα, 

Η. Ζδποδίυϑ ἀ6 ἐγ υ8 ΕἸΟΙΐ τὰ. Ῥ. 1. 1.1. 0.8. “70 {[Π8 δυξιι- 
τηθηῖ8 οὗ Αγγίυβ {πδἰ Οαοά 18 (ἢ 6 ΟὨΪΥ δι ΕΣ, νγ8 ΘΏβννοΓ ΌὈΥ {ἢ)|8 δα η16 
αἀϊειϊποιϊοη. ὟΥε σταῃῖ ννυῃαῖ ἢε δᾶγβ, δεοογάϊηρ ἴο ἴπθ ἐλίγα βὶηϊῆ- 
ΠΒΙΊΟΏ, {παῖ 18 ργὶπεὶραϊίν ἀπ κατ᾽ ἐξοχὴν. (ραΥ οτορίίοποθ). ἘῸΓΡ {6 
ἘδΙΠΟΡ 18 {πε ΟἿΪΥ αοα »γὶπεὶρα ον, Ὀεσδυδ86 ες ἰδ ()6 υυπίαϊη οὗ 
αἱἱ εὶίν, δηὰ οὗ αἱὲ ἐλίπρε. Απηὰ Ὠοηςξα ἴ6Γα 18 8 ρἰαϊ ΘΏΒΥΓΕΥ ἴο 
(Π6 ᾳυεβίίοη, οἷ ΟὨγίδι δου] Γοΐοσ 4}} {Πρ ἴο (ἢςᾳ ΕΔΙΠΟΓ, δηὰ Ὀ6 
δοουδίοτηδα ἴο Αἰνναυβ ς8}} Ηΐπ [ἢ6 ΟὨἹγ οὐ ὃ Βοοϑυδα ἢᾳ Κπθνν 
Ηΐαι ἴο Ὀ6 (6 οπὶψ Οοά, ρ»τὶποὶραϊιίεν, (ἢαϊ ἱδ, 1ηὴ6 ουπίδίη δηὰ 
οτίρίη οἵ αἱ} πίη 8, δηὰ οἵ 4}} Ὀεὶϊγ. 

γνεηάεϊϊη ΠΕΡ ΘΕ. ΦΦ 1. ““ Τῆι παῖς οὗ αοὰ ἰ8 οἴϊοῃ, ἰη ϑ8ογὶρ- 
ἴωυγα, μρΡ]Ἰοὰ ἴο ἴΠ6 ΓΑΙΠΟΓ ΡαῪ ἐχοοίίΐοποε. ὅ38θ Φοδ. 8, 16, 17, 3. 
Ἀοι. 1,7, 8 ἃ 23. 

7. (αἰνίη, ᾿ηδθι. 1. 18, 423, ““ ϑυοῖ μογβοηϑ ἀο ποὶ ὕδγ ἰῇ τηϊηΐ, 
{πΐ Δ Ὠουρ {Ππ6 πδίημα οὗ Οοὰ δε αἷἰδο οοπηιοη ἴο 6 ϑ0ῃ, γεῖ ἴϊ ἰ8 
βοηθεῖ 68 Ἀϑοσ ρεα ἴὸ ἴΠ6 ΕΔΙΏΘΥ κατ᾽ ἐξοχὴν, Ὀδοδυϑα Ηδ 15 {6 
Τουηπίδ' δηὰ Ὀσρὶ ηΐηρ' οὗ 4}} Πεῖῖγ. Απαὰ δραΐῃ, Δ πουρἢ {16 Ὡδιὴβ 
οὗ Οοὐ ὃ6 οσοπηοῃ 8160 ἴο ἴπ6 ϑυῃ, γαῖ ννὲ ἀδθὴγ ἴἴ ἴο θ6 δὐϑιιγὰ τῃδὲ 
ϊ 9ῃουϊα ϑοπγεϊἑπγδ8. θ6 δϑοι θεὰ ἰο ἴῃς Εδίποῦ κατ᾽ ἐξοχὴν, ὕδοδυ56, 
85 1 ᾶνὰ εἰβδεννῇογα οὐυϑογνεά, Ηδ 19 ἴπ6 ουηϊδίη δηὰ Ὀερίπηΐηρ οὗ 
Ἰ)εῖϊγ. [ἡ τη ϊ9 ἀοοίϊγϊ πε ἴδεγα 15 ποι ϊηρ βορ ϑιΐοδὶ, Ὀὰϊ [6 δἰνερίδ 
ϑοτὶρίωνε;: δηὰ ννὰ ἀο ἔγδηκ}ν νον δηὰ ἴοδοϊ {παἰ καθ᾽ ὑπεροχὴν, 
ἐπ τεερεοί 6} εμρετίοτὶψ (Ὡς δα οὗ Οοά 8 Ῥγορεντίν αδογὶδεὰ ἰο ἰλε 
αϊδεν." 

Βρ. Βυ}}} 5 είενοε οΓὶ ἐδ Νίοεπε Οτεεὰά. Ῥτεῖλεε 4. “ ρη Πα 
δΆγ8 [δῖ 4}} ἰῃς δηοϊδηϊϑθ, υρ ἴο {πε (ουῃηοὶ! οὗ Νίος, Ὀεϊϊονεὰ {Παὶ 
ἴθ Βαίποσ οὗ 9681: ΟἸ γι νυν δἷοηο ἴἢ6 συ Οοά ; ἱ ἐλαέ 6 ιηάογ- 
δίοοά οὔ ἐπΠ6 μὑγεγορβίίνα οὗ ἴπ6 Βα ΠΟΥ ὈγΓ ΠΟ ἢ Πα ἀἰοηα '8 οὗἉ Ὠἰιη- 
86 (6 ἴτυα (οά, ννε δοῃξεβδ 'ΐ 18 νεῦῪ ἴτυθ. Βαϊ 18}8 τ κεβ ποι ίῃρι 
ἴον ϑοοίηυβ, δὰ οογίαϊῃ 11 ἰ56 παῖ τῆς Κηον]εάρε οὗἁ [8 ορἰηίοι 
τειηδἰηοα Ὡοΐ ΠΙΟΓΕΙΥ ὑπ1}} (ἢ6 Οουηοῖ! οὗ ΝΟ, ΟΥ δοῃλδ {ἰτὴ6 δ ήοσ, 
Ὀυϊ ἢδ8 Δ᾽ νᾶγ58 οοπίϊηιιοα ἴσ Ὀ6 Πεϊά ἰη ἴἢ6 (Ἰ γϑιΐδῃ ΟὨΌΓΟΠ." 
Τα ἱτωροτίδῃοσε οὗ πα Ξευδ)θοῖ τηιιϑῖ μ]οδα ΓΔΥ ΔΡΟΪΟΡΥ ἕο [6 υη- 

υδ0δ] Ἰε ἢ οὗ (ἢ 18 γι ῖοῖθ, τυ ἢ 6]., Ποννανοῦ, 1 οδπηοί οοποϊυὰδ 1 ἢ- 
οὐἱ Ἰαγίηρ Ὀείογα ΓΩΥ̓ τεδάεσβ ἴνγὸ ΟΥὁἨΘΆὮΓΕΘ ΡΆΓΔΙΪΕ] ρϑδϑαραβθ, ποῖ 
ἱερά οἵ ἱπιρογίδῃοε ἴῃ ἃ ἀοοέγίπαὶ γοΐῃῖ οὗ νίενν, Ὀυϊ ΘΧΙΓΕΠ,ΘΙΥ 
δ)! ωείταῖϊνο οὗ ἢ δεπέϊπεεπέ, ηὰ οὗ ρτεαῖ ὑεϑυΐν ἴῃ ἴθ Ἔχ ργεϑϑίοη, 
Αρυλεὶῖ! Αδοϊορῖυφ (οἰϊοὰ ὃγ νΥεῖ8.) ““ Ογαῖΐδϑ τὲ αρίτηι8, διισμα δι 
ΕἘΧΌΡΟΡΔη ἰβδίηθ. Τυλ δηΐῃΣ τωμη ἰαηϊὰτ ϑυμηυδ ΘΟρΡΉ ΟΠ 18 τ 6 
Ἄοοηϑοοιὶ, Νοδη βδροίυμ ἃ Ποπογδηάμπ), ΠΟΙ ΘΕ ἢ ἸΠΌΙΏ, 4110 5018 
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Ῥεὺς εεἴ Ὀοποα!σδηάήιι5 γε ρίοηα ραϊογπὰ, συοηΐδηι οὐ ηἶδυ8 ραίγΔπε 
Ῥἰεἰαΐοπ) οἵ σοὶ ρίοηοπι εἴ δπηογεηι, οἵ συεδουηηυς εδῖ ἀυϊοῖοῦ εβῖ- 
(ϑοία, ὑγαῦεγε ἀἰρηαγίϑ, εἰ ἀσῃα5 Ὧ05 86εη80, Γαίΐομδ, οἵ ᾿η16} Πα ηι] : 
ϑ6η81,, εἴ ἴα σορηοεσαημιϑ; Βαιίοπα, υ ἴα δυϑρὶ ἰοπίθιι9 ᾿πάδροτηα ς 
Ἰητο Ποητὰ, υἱὐ ἴ6 οσορηπίτοπε οορ ποβεθηΐθβ ραυάεοδηγαβ, οἵ ἡυπηΐη6 
δβαϊνδιὶ ἴιὸ ρει δδη)"5, αὐδα ΠΟὈΪ8 ἴ6 οδἰεπάογί8 ἰοῖυπι σαυάεδπγι8, 
ηὐδί πο8 ἴῃ δογρογίθυϑ δἰΐοβ εἴ βεϊθγηϊζαϊε ἔιεγὶβ σΟΏΘΘΟΓΆΓΕ ἀἶρς- 
παΐυ8. Ηξεθο εϑῖ θηΐῃ) 804 Ὠιϊιπηδηδ σγαϊυ δῖϊο, οορσ το πη8)6518115᾽ 
ἴι. Οὐυρπονίτην ἴα, εἴ Ἰυπηοη πλαχί ηυτη 5800 ἰηϊο! !δοῖι ἐθ ἢ5}0}}}, 
Πη16]]Οχί ἤι18 ἴα, Ο Υἱΐδο νογαὰ νἱΐα, Ο Πδ' ΠΓΆΓΌὰ οτηηΐυπη ἔωροιπάδ 
Βεπεγαῖίο. (ορηονίηγυθ ἴδ, (οἰἶ8 ἡδῖτγε πο σοησερῖυ ρμ]οηἰδϑίῃ6, 
οορηονίυ}8 ἴ6, ξείεγΠΆ ρεγβανογαῖΐο. ἴῃ οπληὶ οπίτῃ ἰδ ογαίϊοῃα 
δαοτδηΐθβϑ Ὀοηστ Ὀοη 81}8 ἴυδὲ ἢος ἰαηΐυ πὶ ἀδργθοδθΓ, τ Π05 ν6}}8 
ΒΕΓΨΆΓΟ μΕΓΘΟΡ ΓΔ 65 ἰη δηοια σουρῃϊ!οη 8 ἴυδ5, εἴ πιηᾳυδη) 80 
ἢος βΈΠΕΓΕ νἱἴε δοραγαδαγί." 

Μαϊπιοηϊἄεβ ἀ6 Ῥωηϊί. (, 10. ὃ 6. (εἱϊφὰ ὃγ ΒυΪΚ]6γ). “Νο πιδη 
ἰονοβ ουά, Ὀυϊ ΟὨΪΥ 80 ὰΓ 858 ᾿ιαὰ Κῆοννβ Ὠἰαλ; ὋΓ δνῈσν πιλη 8 ἰόν 
Ὑν}}, ἰὴ (8 τοϑρεςῖ, Κοαρ μδᾶοε νυντῃ 8 Κηον]οίνα; [Ε ἢ5. Κηονν- 
Ἰοάσε Ὀ6 βοϑδῃηῖν δπή βυρογβοῖαδὶ, 115 ον ν1}} Ὀ6 Ὀυΐϊ τηράογαῖε ; ἰἔ 
᾿ἷ86 Κηον]εάμο 6 δ] ροα δηα οἱεναῖ οι, ἷ8 ἴονα Μ}}}} Ὀ6 νϑῃειηθηῖ 
δῃά ἰηΐϊοη86. [1 {Πεγείογε ὈΘΟΟΠ.6Β ΘΥΘΓΥ͂ Δ ἴο ΔΡῸΪΥ τη 56 ἢ τ ἢ 
{86 στγεοαδίοϑι ἀ ]μαποα ἴο μἢ ]οβορὮΥ, βηὰ ἴο {π6 δοαιϊγίηρ {ἢ Κηονν- 
Ἰεῖξε οὗ ἴποβα {πη ρ5. νυ] ἢ} τᾶν ᾿Ἰοαὶ Ὠΐαι υρ ἴ0 85 ιυςῆ Κηον- 
Ἰοήμε οὗ ἀοά, 85 Πιιηδη παίαγα ͵ἰ8 σα ρ8Ὁ]6 οὗ αἰίαἰ πίπρ ἴο." 

1 δλαὰ ΒΕυγίρ. Βαςεοῖ. 969. (19 οπηεπάεα Ὁγν ἢ εἶ8Κ,}) γνώμαν σώ- 
φρονα ἔχειν ἔφὺ βίος ἀθάνατος, ἀπροφάσιστος, ἅλυπος ἐς τε τὰ θεῶν 
ροτεῖάτε. 'ΓΠΘ ΓΟΆΟΘΓ ἸΠΔῪ ΨΕΙΥ ρῥγΟβιίδΌΪγ σοηβ]ῖ )γ. ὙΠ Ὀν, 

ἴο ψν ποπὶ δὴν οὗ ἴῃ ῦονε σοιηιμεηϊείογθ ἤᾶνα ὈδεΏ ΤΠΟΓΟ ΟΥ [688 
Ἰπαεδιεά, 

4. ἐγὼ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, ὁρὸ ἐᾶὰ λὲς ἰη 
ἐογγς ἐἰμοίγαυὶ!, ἴ. 6. 1 Ὦανα Ἰ᾿Ιθογαῖθα τηὸη ἔτγοπὶ 
Ἰρῃοδηος δηὰ ϑβροιβίςοη, ἤᾶνα ψΠπάγαννη {Π6Πὶ 
ἴτοπ) νσθ δηα ογίΠΊ6, 854, ὃν πιγ ἰθδοπίηρ, 1 αν 
σδιιϑθα (ἢν πηδ)]οϑίυ ἴο δ6 πιδηϊοϑίθα απὶ πηλάθ 
Κηονη. (Κυϊη.) {6815 σίογβεά (ῃ6 ΕΔΙΠΟΓ ὈῪ 
σι] ηρ᾽ Ὦ1ΠΊ (46 ΘΒΡΘΟΙΑ ΠΥ ἢ158 δἰγιθιιῖθ98 ΜΠ τα- 
Βρεοῖ ἴο τη6η} ἴο "06 Κηονῇ δηά δοκπον)θάροα οἡ 
οαγίῃ. πῇ ἢ6 τηδηϊδϑιθα 845 ἢ8 Εαΐμογ, δηὰ ψῆο 
ἢδα 80 ἰονοά {πΠ6 ψογὶὰ τ{Π|δὲ ἢΘ ρᾶνθ ἢΪ8 νϑγῪ ὅοη, ἴο 
(ῃ6 οηά {Πΐ 4}} πηρ! 6 βανϑά, δῃά ἤανβ δνϑυ]αϑίηρ 
118; δηα 118 Ὀδσαιη6 τηδηϊίδοιθα (ἢ6 ἰονα οὗ [Π6 
Ἑαΐῃογ ἰονναγαάβ τηθη, {Π6 σουηβο5 δηά ρ͵δηβ οὗ {Π6 
ἘΔΙΠΟΓ ἴον βανίηρσ {πΠ6πῈ ὈΥ ἢἰ8 ϑοη, 8η4, τη ΟΥΘΓ, 
1Π6 ψ}}} οὗἩ τῆς Εαΐπογ, {ῃδὶ 411 βῃου!α δοκπόν] ρα 
{Π6 ἰονα 45 οὔ 1η6 ᾿δΕ ΠΟΥ 80 οὐἁἩ {Π6 δοη, ἴῃ ἴξ ρἷδεα 
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411 {Π6ὶΓ ἤορ68 οὐ βαἰναίίοῃη, δηά {ἢ 8, ΠΉΔΠΥ, οδέαϊη 
{Πδῖ 8α]ναίοη. (ΟΟἸΏΡΑΓΟ 6, 20 δηά 40. (ΤΙ 8η.) 

4. Τὸ ἔργον ἐτελείωσα, ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω. Το 
1Π6 ψοῦκ οὐ ΟΠ γιβὲ σοπηπη 6 ἰο πὶ ὈΥ [18 Εδίθογ 
Δρρογίδι ηθ 4͵]5ο πὶ οὗ βυθπηἰηρ ἡ ἀδαίῃ ; ψῃϊοῇ 
Ογιϑὲ ἢ] 586} σοίεγγοὶ τὸ {Π6 νοῦς {πᾶ 88 ἴο 6 
ΔασοΟΠΊΡ 5164 ὈγῪ ἰη." ὅθε Μαίί. 20, 8. ΨΖοἤη ὅ, 
51. 10,18,19 Ὧ1π4 80θ. Ἠροτγο, ον ανογ (1 8661|8). Ὁ. 
ἔργον τηιιϑὲ θ6 υηάἀεογϑίοοα ἢἰ5 οἷος δηὰ Ὀυβ᾽} 688 οὗ 
ἰεὰοπίηρ, ψ 16} σῆς ἴγυγ 6 8814 ἴο 6 δοςοηι- 
ΡΠΙ5Π64, δὰ ψνῃΐοἢ μά απ 64 ἰο {πΠ6 ρ]ογιΠοδίίοη οὗ 
16 ΒαΑῖῃογυ. Βοϑιάθβ, Οἢεδὲ οἰβονν ογο ι.868 τελειοῦν 
τὸ ἔργον οὗ ἴῃ6 ψοΙκΚ οὗ τοδοϊίηρ. ὅ66 Ζόἢη 4, 84. 
(Καυϊη.) Αῃά 80 [ἴ 15 ἴἀκϑὴ Ὀγ ΝαδίδὈ 5 δηα οἰ θ 8. 
Βυΐῦ (ἢ18 566 18 ἴοο [1πλ||16 4 ἃ 856η86 ; 8η6, ῃοτγαίοσο, 
Ιἀρτορ ψ ἢ Οτοίυ5, Γπ|ρ6, Ποάάνιἄρο, δίοσγγ, δηὰ 
οἴπογβ, {πᾶὶ ἃἋ8 οὐν [γι 5. ρϑβϑίοη δηα ὁ θδίῃ Βέϊῃρ, 
ἃ8 ἰ ΨΘΓΟ, [Π6ῃ σΟΠΙΠΊΘΠΟΙ Πρ, Δηαἃ ἃ5 ἢ6 δα 8]ἴο- 
ΒεῖΠογ τγοϑσηθα ἢ 861} το ἀ681}}, 80 10 τῇδυ Ὀ6 1η- 
οἰμαρι ως: ΘΙ Δ Ρ8 4,50} 18 ΓΘΒ ΓΘ ΟΙΊΟΙ Δ ΔΘΟΘΠΒΙΟΠ), 
ΘΒΡΘΟΙΔΙν ἃ8 8η δηαίίασο οἵ ἰ6η868 18 80 ἰγεασαθηΐ ἴῃ 
1Π15 ο5ρ6]. Βν ““ἐλθ τὐυογκ ἐΐοιε σαυδδί πιὸ ἴο ἀο,Ὁ" 
τῆσδ 6 υπαοιϑίοοά ἐΐδ τοογῖς ἐΐοιι αδϑὶσπεάδέ ἰο πι6 
ΙΝ ΤΗΙΒ ον. Τιίηδη, ᾿ηἀ 664, πηλὶπῖδ!]η5 (ἢαὶ 1η 
{Πδι εὐονῖς ταδί Ὀ6 ᾿Ἰποϊυἀρά {Π6 ταϊϑίηρ οἵ ἴῃο ἀσ6δά, 
δὴ (Π6 ἤπδὶ! Ἰυἀριηθηΐ δηα γοιτιθαίιοη. Βαΐ {Π]8 
5661} ἢδΙβἢ, Β1η 66 ἰζ Γοαυ γ658 ἐτελείωσα ἴο θα ἰδίοη 
ἴῃ ἃΠ ὈΠΥΨΑΓΓΔΏΓΔΌΪΥ τγοϑίγιοιθα βθ6η86, πϑπλοῖυν, “1 
ἰᾶνο ἐλμα ὅα 7 δοσοιαρ θα 16 ψοτγῖ ; τποιϊρῇ (88 " 
Τι πὴ τηδιηϊ81η8) [(ἢ6 πηοϑὲ ἱπιρογίδηϊ ρᾶτῖ γϑ- 
τη η6α ἴο θῈ ἀοηθ. Τϊ8, 1 τορθαΐ, 185 ἢαγβϑῇ ; δῃὰ 
τηθϑί, ἱπογοίονθ, ργοίεγ ἰἢ6 βεοοπαὰ Ἰηϊθγργείδοη 
(μδιπογ, (μαι οἵ Οτοί!ι5, ᾿,δρ6, ὅζο.) ἃ8 Ιηνοϊν!ηρ 
1ῃ6 1681 αἰ" σου] γ. [ἀπ|ρ6 δηὰ ΤΙ πη ΘηΪάγΓρα οἡ 
{16 Ραγιο. 5Γ8 ἢ] ἢ σοτηροβαα (ἢ 6 ΨΟΥΚ ρογίογπηθα ὑγ 

,᾿ Ὁ ΤΠροιηϊϑῖ. ἴῃ 8 ἔιιπογαὶ ογδίίοη οἢ ἢ 8 Ἐδίου, 0.868 ΥΟΤῪ δἰ τη Σ 
ἘΧργοββίοῃβ. Καὶ σε ἐδέξατο ἱερὰ θεῶν ἀγορὰ καὶ δῆμος ἀγαθῶν δαι- 
μόνων, εὐφημοῦντές σε καὶ προαπαντῶνες καὶ ἀσπαξύμενοι, ὅτι 
ἽΠΥ ἐκτελέσας τό Χρέος οὗ σε ἕνεκα ἔστειλαν ἐπὶ γῆς; ἀκήρατος 
αὖθις καὶ ἅγιος ἐπανῆκες.- 
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οἷν ϑανίουῦ οὐ ϑαγίῃ. Τῆθϑο, ΠΟΨΘΝΟΓ, 8Γ6 80 
οὈν!θυδ ἃ8 ΒΟΔΓΟΟΪΥ ἴο Ὠεθα μΡοϊηιηρ οὐἱ. ϑυῆςσο 18 
ἴο 580, (δαί ἴῃ ἴῃ βῃοτί ρογιο οἵ ἢ15 σοῃίϊυθδποθ οἱ 
οϑγίῃ, ἢθ βοΐ ἴο πηϑῇ οὗ }} αρθ8 δὴ δχϑιιρία οἵ δνθγΥ 
νἱγίυθ {πὶ Ὠυτλη ὨδίυΓα 15 σ4|1|6ὰ Ὁροη ἴο ρῥγϑοῖίβ6. 
Τρδῖ βυςἢ ἃ ψοῦκ, δηα 80 ρἱογιουϑὶυ δεςοιρ βη6α, 
δῇοι ἃ πανα οχοϊθα {Πρ δηὰ )ῸΥ ἴ") [ἢ6 Ὀγδδϑὶ οἵ 
οὖν ἼἸμοσά, ᾿6 ΏΔΥ Μ6]] οοῃοοῖνθ. Αμά {π686 ἴδεϊ- 
ἱῃρβ Β6θ ΘΥῪ ΡΟγοΘρΡ. 6 ἢ [Π6 στ Οὐ 8 ΠΟ ὉἘΠῸΘΓ 
ον σοπδίἀογαίίΐοη. ᾿Α8 ἴο ἴΠ6 δχργθβϑίοῃ, ἔργον 
ἐτελείωσα, ἰ,Ἄτηρ6 σοιηραγοθ Ηρϑιοὰ Τἤεορ. 170, 
"1 Μήτηρ, ἐγώκεν τούτο γ᾽ ὑποσχόμενος τελέσαιμι 

ὉΨ.-. 

ύ καὶ νῦν ὃ. μ. ς. Καὶ νῦν Δῆθννοῦβ (ο (6 ἮθὍ. 
πῦϑ. ὙῊΪΒ ρμαγίοϊα ἴῃς ΗΘΌγθνΒ ΓΘ] ΘΠΕΥ 1868 ἴῃ 
γοημοεία; ἃ8 Ἰὴ Οὐθῆςββ. 97, 8. 81, 44. 9οὉ8ῃυ 1,1. 
Ἀυτὴ 8, 11. δηά οἰβανῆογο. ΤΠ6 ογηἶα 4|50 Οσοι 9 
1 {π6 (Ἰαβϑισδὶ Ὑγιίουβ ἴῃ ἃ λογέαξογψ 856η86. 80 
Ήομῃ. 1]. Ψ' 4856. Δεῦρό νυν ἢ τρίποδος περιδώμεθον ἠὲ 
λέβητος. ([,.Δ:Ρ6.} 

ὅ. Δοξάσόν με συ, πάτερ, π. σ. τ. ὃ. υἷ. ε. π. ἄς, 
Ουγ Ἰιοτὰ δὰ ἴῃ 1Π6 δον ἀϊβοουγβθβ (ς. 13, ἃς.) 
τηδάθ τωθηίοη οὗ ἢ18 τοί ἴο ἢ͵5 Εδίῃογ, δηὰ ἢδά 
ΡΓοπ86α ἴο [8 (135 1}0168 {πὲ (Π6Ὺ 5Βῃου]ά Β6 ΡᾶΓ- 
8 κοῦ οὗ [π6 ἔπίυτα ρΟΥΥ ἴο Β6 δη]ογϑὰ ὈΥ Πὶπὶ ἴῃ 
ἤδάνθη. ὅδε 1ύ, 48. 1Φ, ὦ δπῃὰ 8. ΪΙῃ εἶ ΝΘΓΥ͂ 
ῬΓΑΥ͂ΘΙ, ἴοο (νθγ. 8.), [6 δά τπηϑδάδ τηϑῃίοη οὗ [Π6 
Εἴθγπαῃ Ζ6] ΟἹ 1η ἤρανθη, σψηϊο 5 ΟὟἢ 8η6α ἢ18 
ἘΔ οτ 5 (ἈΠ 1} βογναηΐβ Βῃου ἃ οδίδίη. Ηδθῆςο ἴπ 
ἐλὶδ νοῦβα αἰβϑο ἢ6 δάνογίβ ἴο (0.6 Ὠδρρίῃθβϑβ συ ῃϊοῆ 
ΔΙ (5 ἢ) 1 ἤθάνρη ; δηΐ ὈΥ (Π6 τηρηίίοη οὗὨ {115 
Βαρρίπθβϑθ, οἵ ψηϊοσῆ Πα ἀδοΐίατοθ [ἢδι [15 ἔΟΪΠΟΥΤΘΓΒ 
508}1 Ὀ6 τηὴδά8 ραγίδθγθ, 6 ΒΌΡρΙ] 65 ἰἤθ ἢ ἃ 
Ρον ΓΙ] τηοίίνο ἴο σοηίίημ6 βι6ἠἀ81 ᾿η {Π 6 ρΓοΐεϑϑιοη 
ΟΥ̓ 15 γε] ρίοη. 

ΤΠ6 ψογὰ δοξασθῆναι 15 ΓΓΘαΘΠΕΪΥ υϑ6α οἢ ἴπα 
80) οοῖ οὗἩἨ ΠαρΡΡΊΏ 688 ἴῃ Πδᾶνθῃ; 848 ἴῃ Β ῃ,. 8, 80. 
ὙΠ 6Γα δοξάδειν (υ864 οἵ Ο04)) 3Ἰρτιῆ65 ἰο σοπίογ οὁα 
ΟΠ γι βιϊδη8 [86 ὨΔρΡΡΙΏ658 οὗ δηοίῃογ ἴθ. 80 Εοῃ. 
8, 17. εἴπερ συμπάσχομεν (8611. τῷ Χριστῷ) ἵνα καὶ 
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συνδοδασθώμεν. Αηὰ 80 430 1πἴτγ, 28 δΔηὰ 24. Αἱ 
νοῦ. ἱ, ἱπά66ά, δοξάσον με 18 Γεαυγτοα ὈΥ [ἢ δαἀάρά 
ψοΓ5 ἵνα καὶ ὃ υἱὸς σου δοξάση σε ἴο θ6 ἰακοη [ἴῃ [ἢ6 
856η86 οὗ {π6 ριοραρβδίίοη οὗ (Ἰγιβι᾿β ἀοοίγιπθ. Βυΐ 
ἄφγ (6 ψῃοΐὶς οὗ τπ6 οοπίοχί, δηα [6 σοιρ]οσίοη 
ΔΠΪ δἱγ οὗ τ[ηΠ6 ψμοΐα ραβϑᾶσα δοβοϊ αΓο] Ὺ ΓΘἭΌΪΓΟΒ 
1: ἴἰο Ὀ6 ἰάδη οἵ (ἢ σίογῳ απὰ οοἰεδέϊαί δεαζέμαο οὗ 
Ομ γιϑὲ : {Π6 δή θὰ ψογάϑ, παρὰ σεαυτῷ (εὐἱέῤ ἐΐθε) 
θεῖηρ ΟρΡροββὰ ἴο ἐπὶ τῆς γῆς, ψΒογα (γιϑέ δα ροζγ- 
[ογαιθά ἢ18 ψοῦκΚ. ἍὙΠΘγο 18, πόγθονοσ, Δα οα ἡ (ΟΣ 
ἥν, 866 {Π|6 ποίβ 8, 44. δῃᾷ [ΠΠΓ. νοῦ. 11.) εἶχον πρὸ τὸν 
κόσμον εἶναι παρά σοί, ΜὨΙΟΝ τοΥἀ5 τηυδί 06 ὈΠ46Γ- 
βίοοά ΟΥΠ6 ργε-οαϊδέοποο οἵ (ἢγιβί, δηά οὗἉ ἢ15 [6 ]1Ο1γ 
ΜΠ αοά. (Οὐοιηρᾶγεοὶ, 1. 2,4. 6, 62. 8, 18, 16, 28. 
ΕἸΏΔΠν, αἱ νοῦ. 924, (ἢγιϑὲ ἀθοίαγθβ ἐπδΐ {Πο86 οὗ 5 
ἔοΠ] ον ῖβ ὴ0 ΔΓ ποσίν οὗ ῃδὲ ἤδη, ΜΠ οὐίδίπ 
οἴθγῃδὶ Ὠδρρίηθβ8. Απά [8 δόξα ἢ6 σοΙΏΡΑΓ68 ψ ἢ 
ἢ18 ον, δίθγιηίηρ, ἴοο, (πΠᾶὸ (Π6Ὺ 588}4}} ορίδίῃ ἃ 
δίογῳ σίνθῃ ἴἰο [πὶ ὈῪ 16 Εδίδοσ, ἴῃ ἀσγδίϊοῃ ἀπά 
ἄσρστοο, ἰπάθοϑα, ἱηξογίογ, γε {πῸ ϑαπιθ ἐπ κἰπαά δηὰ 
Άδο ϊ. 6. παρὰ τῷ Θεῷ. Ὑπιαῦ 1686 ψΟΓαΒ ἂγε ἴο 
6 δχρ]αϊηθα οὗὨἨἁ 116 αΐυγο [δ] ον οὐ ΟὨγιβι. 1ὴ 

Βδάνεη, δπὰ οὗἩ {86 Ὀοδιυάθ νῃϊοἢ} ἢ Βδα δἱγθααν 
Θη]ογοά ψ ἢ τῃ6 Εδίμοσ θοίογα (Π6 ογθδίίοη οὗ {6 
ψνοῦ, 185 50 σογίδιη, {πὶ 1 ἀο ποΐ 866 ον 1ἰ σΔῃ 
6 ΓΟΔΒΟΏΔΌΪΥ ἀοιθίοα ὈΥ ΔηΥ ομδ. (Κυϊη.) 

Νοῖ 8 ἔδυνν, βονδνοσ, οἵ ἰῆ6 γϑοθηῦ σομηηθηίδίουβ 
ἢν γο]θοϊθά {Π18 ᾿ηἰοτργοίδιϊοη, 8η ἃ ΡΓΟΡΟβ6 Οἵ οΓβ, 
80 δυϑυγά, ᾿ηΠἀ66 4, 88 βοδγοεὶνῃ ἴο πηθγιΐ [Π6 οἰδθογαῖβ 
τοίμ(διοηβ ψ οῆ ΤΠΟΥ ἢᾶνθ ταςοῖνοα ἔτοιῃ ΕἾδίε, 
Κιϊποοὶ, δηά οἰμοσ οὔ ποίοχ ᾿ηϊθγργοίοσβ. Τῆ686 1 
Ι τυϑὲ Δἰζοροίμοσγ οὔ, ἢ ΟΥΘΓ ἴο Ἰηβοσῖ 8016 
νυ} ]6 πιδίΐοσ ἔγουι Τιϊπδῃ δηὰ [Δ Π1Ρρ6. 

Ἡετγαε αἷβὸ οἱἿγ 1 ογὰ 888 ργεαϊοδίεα οὗὨ ΒῚ π|861 [Πρ τηοϑί δυριιεὶ 
Δ ννουίἢγ οὔ ἴπα Ὠἰρίιεϑι αἰἰ θη! οη, 85 ἰομαΐηρ (ο 1Πυδίγαϊς ἢ]5 ἀϊνίπα. 
τηδ)εβῖγ. 1. Ηδ μτοΐεββεβ ἴηι μα μαὰ δόξα, (Ηεῦτ. 29) [86 ἀϊνίῃρ 
ΣΩΔ)εβἴγ, δι υδοίηρ ἴῃς νοΐ σοι ρδ88 οὗ ἴῃ Ὠίνὶηα ἤδῖυγα, δἱττὶ- 
Ὀμῖεθ, σου 8618, δηὰ ννογκβ. (866 ἴμ6 ποῖ οἡ 1,14) ὦ. Ηε σηδίκοα 
(58 δεϑονοσαιίου, “1 ἢδα ρΊογΥ παρὰ σοί, ἱ. 6. υἱέ, σοα ἱπ Ηεαῦεη, 
ΓὨογοίογο ἢθ τος ἱπ Ηραυεη Ὀδίογα ἢδ σᾶτηο Ἰηΐο ἴῃ ννοτ], ΟΥ τας ἱπ 
ἐλε ὑοδοπι οὗ ἰὰε Ἑαίδεν. (Φοἢ. 1, 18,)ὺ 8. Ης ῥγοΐξδδεβ [πὶ ἢς πδὰ 
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ἴον τι (πα ΕΑΓΠΟΓ, δοίογο ἧς σάπια ἐο ἰδ φατί ; ΠΑΥ πρὸ τοῦ τὸν". 
κόσμον εἶναι ““ Ὀείονα (Π6 εχβίθηςα οὐ Ὀεσ πίη οὗὨἨ {πὸ νον], οτ. 
(69 {ἰαὰ Αροβί]εβ 5887) πρὸ καταβολῆς κόσμου, κῃ (45 5ῖ. Φοδη εχ- 
ῬΓθ8568 11) ἐν ἀρχῇ, ἷ. 6. πον! εἰετγπὶίψ. ἘΘΥ ὉΥ ρὮΓΑ568 οὗ ἴΠαὶ βδοσξ 
ἴῃς Ηεδῦτγεννβ "νεγὲ δοσυβίοτηρα ἴο ἀεδίρηδῖε οέογπὶψ. (ὅεε ἴῃ ἢοίεα 
ΟὨ 1, 1.) 4. Ηδς μγᾷγβ (ἰαΐ τΠ6 ρίογγ δηὰ πια)εϑδῖγ, ννῃίον, 88 δος 
ᾳΓ Οοά, ᾿ξ επ)ογεὐ ἔγοχῃ Ϊ εἰθγηϊγ, (ἢ Εδῖπεσ γουἹὰ πον ἰηνεβε 
δίτι νυ], 248. δὸπ οὔ βιαη, απὰ ϑαυΐοιγ οΥ ἰδὲ Ἀμπιαπταοθ. ΝΟΥ͂, ον 
οουϊά πα ἴᾶνα βαϊα {ἰν}8, αηὰ ἐλ ργαγοὰ ἴοτ ἴἴ ἔγοτῃ [Π6 Εδιἤογ, υπ 1685 
6 δὰ δε ἴα ἴσια δηὰ οἴδγηδὶ ϑοη οὗ οὐ, δυοῖν 88 ἢ6 158 ἀεβϑογι θα 
ἴῃ 1ῃ186 Οοβρεὶ ἡ Απά (ἢϊ8 18 (ῃς φίοτῳ οὗ ν οι ΟΟΓ Ἰμογὰά βροῖε ἴο 
᾿.νῖ5. Ὠ᾿δοῖρ!ε8. ἴῃ Μαίίῃ, 94, 16. δηεὶ τυ] ἢ 8 τποητἰοπεά Ὀγ 51. Ῥδμ], 
Ηεῦγν. 4,9. ΤΊνοβα ἰηιεγργεῖοσα {Ππεγεΐυγα νυ οἷν οσγ, ἀο νἱοΐεηςε ἴο᾽ 
16 ννογά8 οὗἩ ον ᾿νοτά, δπὰ ἱπήυγα Ἠΐδ τιν Ά)6ϑῖν, νῃ0 πιδιηϊδίη τὲ 
ἐλὶΣ ρίονῳ, ννὨϊο ἢ ἢδ δχρεοοϊθιὶ ἔγοσι ἴῃ6 ΕδιΠΕΣ, 6 ἴὸ ὑ6 υηάεΓ- 
δίοοά οὗ 8 φίοτψ οπ εαγίἠ, ἃ8 τηδλη! οϑίθὰ Ὦγ πὸ ρῥχγοραφαίϊοη οἔ ἢὶς 
ἀοοἰτῖὶπο; ΟΥἩ ἀϑϑίνῃ ἴὸ {π6 ννυγἀβ (Π6 δ6η86, “ρμ͵δηῖ ἴ0 πιὰ ἴδε ρσίογυ 
νυ Πίοἢ ἐπ ἐδν πιὶπα τποι ἀδε ἱποάςεὲ ἴογ πγὸ Ὀεέυτγε τπ6 ογθδίίοη οὐ πὸ. 
σον]. Εὸγ (ΐφ σίοτῳ ΟΥ̓ οὐν' [υυτὰ ἰ8 πιδηϊξεθι Υ ἴο Ὀ6 υηδετοίοοι 
οὗ δὶ σίογυ ηοΐϊ οπ ἐἠὲς φαγί, Ὀυὶ ἐπ Ποαυεπ; δῖπος ἢ ϑουρῇῆϊ 1 [ὉΓ 
ΠΙπλβ.}  ἀρμά Ραίτοιι, παρὰ σεαντῷ, ἱ. 6. ἱπ ἤεαῦεπ; ἴῃ ἴπε δ8:}6 
ΤΏΔΏΠΟΙ ἃ8 ἢδ δβᾶγ8, 8ἴ δἰϊογ, {ἰτὰῖ ἢ6 ᾿αὰ [ἴ παρὰ σοΐ, ννϊοἢ 15. 
Ρ᾽αἴηγ εαυϊναϊοπῖ ἴυ πε μεισοραϊηρ παρὰ σεαυτῷ. ΕἸΏΔΙΪγ, ἴοὸ 
ἐχμί δίῃ ἔχει» οὗἉ ἀδδέϊπαίίοπ, 0.6 εἰδιια ἰοημεπαὶ νν}}} ποῖ δἱ 84}} ρθη ϊί; 
δηὰ τηυςσΐ [ε88 ἴῃ ἐἠὲθ μ᾽αςθ, ννἤδτο οὐγ οὐ τεδοθοβ8 παῖ ὃς πὰ 
πὶ τηδ)δοῖυ νυν ἢ τῆς ΕΑΙΠοΓ Ὀοίονο ἴμ6 σγεαῖίον οὗὨ {6 ννου], νη! ἢ 
σβη ὯΟ Οἰπεσγινίϑαε Ὀ6 υπάογοϊοοά (ῃδη οὗ αεὲ, ΌὈΥ 110 πιέδηϑ οὗὨ ἀεογεε. 
Νοι Ποῦ νν}}} 016 παΐυγα Οὐ γθάβοη οὐ {ΠπῸ τΠ] ηρ᾽ ΔΠῪ ννᾺν αἰΐωνν οὗ [Π18. 
Ἐὺγ {παῖ γε 0 πιογα ἴπαπ τηἰρῆς Ὀδ6 8αϊὰ Ἄνεὴ οὗ νἱγίαυυϑ δηὰ 
μίοιιβ βεπ; παῖ (ον ἢδα ρἴογυ ἢ ἴ86 ἘΔ ον ὑδέογα {π6 ογοβίίοπ 
οὗ 16 νοινἹά. Βυῖ νῆο ννοιά νεηΐαγα ἴο 3ϑρθὰκ ἴῃ {1118 πιϑηηογὴ 
(Τι(ἐπλ8η.) 

Τῆς ϑοοίπίθη8, Ἀβϑιγοαϊγ, (γΕς ορτερίουδῖν, απ {ΠΥ υπάεῦ- 
δίβι πα ἔχειν ἤαῦο οὗ εἰ ἐδεέϊπαίΐοπ οὗ ιἰ6 ΕΓ Ποῦ : Ὠοΐ ἴο ὨοίΙοα Πονν 
αι 116 16 τΠπαϊ ἀδβιϊ αι, δβἴῃοα, δοοογαϊηρ; ἴο {{πεὶγ βγϑίθηι, ἰΐϊ γεϑῖδ 
ἩΡΟΏ ΠΊΕΓΘ σομ͵εοίιγο. Βυβῆοθ ἰτ ἴο βᾷγ, τα ἴΠεΥ ρῥγοάμυοα μῸ 
ἐχαπιρίο οἵ 58ιι}} ἃ ρΡῇγαθβθ. ὙΠΕΥ ἄρροδὶ, ἱμάς, ἴο ἃ ρῬάᾶβϑαρδ ἴῃ 
νυ ἢ {πὸ ΚΑΙ ΠῚ} ἅτ βδϊἃ ἴο ᾿αῦο ἃ ἤουβ6 οἴθγηδὶ ἰὼ (6 ἤδάνθῃϑ8, 
(2 Οον. ὅ, 1.) δπὰ δὴ δπάιισίηρ βυθδίδηςθ, Ηεῦγ. 10, 84.) Βαῖίπεν 
ΓΘ ΠῸὺ Ψ ΠΕΙῸ βαϊα ἴο λαῦθ λαά ἐδέηι δεξυτε (ἢ υὐοτίὰ ὡας οτεαίεά, ΟΥ̓ 
ἐδεν εχὶεέοα, Ὀιϊϊ ἀγὸ Ἀἰογνναγ 3 ἰο αν {πεῖ}. Νονν, “πο δηϊ 5. 
Π0Π1ἃ συ ηϊ δοοϊἀοηκία." ὙΠΘΥ 0068] α͵5ο ἴο 2 ΤΊ]. 1, 9. χάριν τὴν 
δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, 85 1 (8 μἷαςε 
ὙνΕΓῸ δ. Π}} ΔΓ ἴ0 (ἢ6 μιδδβοηῖ, νυ] ἢ ἰτ οεουϊαϊγ 18 πού. ἴϊ 18 οἱ) 
{δ πρ; ΓῸΣ ὯΔηγ τδίηρ ἴο δδ ψίσεπ, Ν Ὠϊς ἢ δἰ  ἔε8. ΟὨἹῪ (ἢ δεῖ οἔἁ ἴῃς 
Βίνον, δηἀ ΔΠΟΙΠΟΓ (0 ἤαὺθ ἰϊ : δηά σεγίδίη ἰἴ 18 (ῃὰϊ ἔχειν ᾿πο Δ 68 
αεἰμαὶ οτὶείοποο, ([,Δτηρα.) 

6. τοι 6 -- 14 (ἢ γιβῖ βρθα 8 οἱ ἢ158 ἀ15601}165, δηά 
σοιῃπηθηἦβ ἤδη (0 [Π6 Θϑρθαΐ] σαγθ δηὰ ρτγοίθοίίοη 
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οὔτπα Ἐδίδοσ, βίης ἸΠΘΥ ἡ γα ἢ18 ον δίίδοῃϑα δηά 
θοἰονοά νοΐδγιθ8, δῃὰ ἢ18 ἔμπιτγ6 τἹηϑῖθγϑ δηά ργο- 
τηἱρσαΐοτβ οὐ (Π6 αοβρο]. ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τ. 
ἀἁ. "Ὄνομα 15 Π6Γ6, 48 οἴΐθη, υδοὰ ἰο ἀοβίρηδία ἴἢ6 
Ραζβοη ἢιπηβο] (566 Φοἤη 15, 21. Μαῖίι. 10, 24), δηὰ 
ὄνομα τοῦ Θεοῦ 18 ἢοῦ ὑπο] ηΥ ρας ἔογ Θεὸς ; 88 
ἰη Βοαι. 9, 24.1 Τί). 6, 1. ΣΣοῦ τὸ ὄνομα, {ΠοΓΘίοσγα, 
ϑ!ΠΡΙΥ τπιθϑη8 ἔλθο, οἵ, 1 {Π6 (Ὠϊηρ᾽ β'σηιῆθα Ὀ6 σοη- 
81ογοά, ἐὴψ ἀοείγῖηθ. ὅδ68 νϑγ. 14. δηα υἱϊ. Τοὺς 18 
Π6γα (458 οἰΐθηῃ) ρυΐ ἔογ τούτους, 1. 6. {Π6 ΔρΟΞΒ[165 [ῃ6η 
ῥγϑϑϑηΐ, ἢ15 [αΐυγα ἰοραΐθϑβ ; βηςα ἔογ ἔλῤεβε ομΐψ, δηὰ 
Ὠοΐ (48 801ὴ6 8ρ0ο86) ἔογ 8}] [18 α186 1016 8 δνθῦΥ 
να γα ἀἃ οὖ [μογὰ ΘΓ ΡὑΓᾺΥῪ ; ἃ8 ἀρρθᾶγβϑ ἴγοπὶ νΘΓ. 
12 δῃα 12,18 ἀπά 20. Οὖς δέδωκάς μοι. Μοῦ (ἢν 
Ργονίάβηςβ ᾿αε ἀ6] νεγοα ἴο τὴν ἰθδοηρ, [Ἢ Ογάογ 
(δὲ τῃ6 Υ βῃῆου]α αἰΙββθιηϊηαΐθ πὴ ν τα] σίοη. 866 6, 

Σοὶ ἦσαν, τὐϑγὰ ἐξὶπθ, ἴῃ ταβρθοῖ οἵ ἀοοῖν, 
οὐδοάϊδθηςα, νιγίι6. δηα ἔγιιθ ρίείγ. (Κιυϊη.) ΒγῪ 
ὄνομα 15 πιοδηΐ, πού [Π6 παΐμγε απαᾶ δόδθηοο οὗ ἰῃ6 
Ἐδίῃογ, θυ 15 σου 8615 ἴον 1τῃὴ6 ϑβαϊνδίίοη οἱ {ἢ6 
Βυηδη τάςθ. [ἢ {Π6 ἕο] ον ηρ νογά8 οὖν 1 ογὰ Ργαῖβ6 8. 
ἢ15 ἀ1501}0}68, δῃα σοϊηιηθη 8 {8 6Π}, ἴῃ ρσγᾶγϑι, ἴο {Π6 
ἔλνουν οὗ Οοά, 5βίπῃοθ {πθῪ δὰ Ὀδ6θη πιοβὲ ορϑήϊθπε ᾿ 
δῃς ἄοςὶϊα ἴο ἢ 18 ᾿1πϑ ΓΟ! η85, δηα ἢδα σοπίϊημυρά 
ἢ15 πιοϑὲ (ἈΠ Ὁ] [ΟΠ] ονγοσθ. ΕῸΣ ὈΥ τοὺς ἀνθρώπους 
οὃς δέδωκάς μοι Ψ655 υπαουδίοαϊν τπϑδηΐ ἠΐς αἰἱδοὶρίος. 
Τῆη6586 (Π6 Βαΐπογ δα ρσίνοη ἴο τη ἴο θ6 ἰδιρ] ἀπά 
ογτιηθὰ ἴο ριον ἀηά νιτγίιθ ; δηά 10 νγἂὰβ8 ἢ18 ρ]θδβιΓο 
τπαΐ ΠΟΥ διό! 6 ἢ18 ἀἰβοῖρ᾽68 δηά τἢ6 ἔμΐατο 
ταϊηϊβίογβ οὕ τἴη6 (ὐοϑροὶ. ΤΏθ86 6 δα ρσίνοῃ Πἰπὶ 
ἐκ τοῦ κόσμου, 1. 6. ἰ[ΆΚ6η ἔοι {Π6 ρϑύνθιβθ πΊθῃ οἱ 
186 ψογὶά, {π6 υηθε!ονίησ 56 ν8. (ΤΙτι.) (Επε γπιαϑ 
πη ογϑίδηἀβ ἐλ τοογίά ἴῃ τ6 σϑῆθγαὶ 86η86.-- 
Ἐπιι.) 

6. Σοὶ ἦσαν, ἰ. 6. {Π6Υ ΨΘΓ6 [ΠΥ 51: ΠΟΘ ΓΘ νΟΓΒἢΙρΡΡΟΓΒ 
ΔΙγοδαγ, Ὀαδίογα ΠΟῪ οᾶπηθ. αηΐο πιὸ; λοιῦ ταις 
ΤΏΟΓΘ ἃΓΘ [Π6Υ ἴΠ]|η6, βίησα που ᾿μαϑὶ ρίνθη {δ ἰο 
[6 88 ΠΊΥ 50 1ρ065, ΔΠἀΔ ΠΥ 80 Θϑβ8ο 8 [ἢ [θδοἤϊη 
1Π6 (5ρΡ61; δηά 5ἴησθ ἴἤδΥ ἢᾶνο Κορί {ΠΥ ἀοοσίγιπο.. 
ΒΥ λόγος 18 Ιηϑδηΐ {Π6 1Π5ΓΓοίΊΟη {Π6Υ δα γοοοϊνοά 
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ἔτοπι Ὁ γίϑὲ σοησογηῖπρ {π6 Ἐδίμοτ. (ΤΙ δῇ.) 
Ευςῃγπια8 οὔβογνεβ [Πδὶ δέδωκας 15 {Π9γαἰοα ἔΓΟΠῚ 
6, 44. “Νὼ πδῃ σδῃ σοπῈῈ ἴο πι6, δχοθρί {π6 Εδίῃογ, 
μι ἢ Πδίἢ βθηῦ 126, ἀγα ἢ] πη." 

,. 8. τὰ ῥήματα ἃ δέδωκάφ μοι, ὅτα. ἱ. 6. “1 ἤάνα ἀ6- 
᾿ινεγοὰ ἴο. ἐμοπὶ {Π6 ἀοοίτγηθ ἡγε] 1 γοςοίνειξ ἔγοπν 
{η66 ἔογ {Π͵4| ρυγροβθ, δηὰ {6 πᾶνα δάπιιεα [Έ, 
θείηρ σοηνίηςοά {πᾶ 1 ρτοσοο θα ἔγοπι ἴΠπ66, «πᾶ 
(Παὶ τἰου βεηΐοβδί π|6.᾿ 866 βυρτα, 16, 80. 6, 69. 
Μαῖι. 16,16. Τα δ ἢ οὗὨ {π6 ἀἸβεῖ ρ͵68 σοτηρτο- 
Ποηἠεοά ἵψνὸ Πεδά8. 1. Πα 768185 ρμγοςεοαθα ὕγοηε 
Οοά, ἴῃ ἰπαῖ 8686 ν ῆϊοῆ οἷν Γοτὰ Παά 4ϑϑογιεα ἴπ 
16, 28. δηὰ ἴῃ ΠΟ 15 ἀἴ8.10165 ργοίεββϑα 11 δ νϑῖ. 
80; πϑιηοίυ, {πὶ Ψ96808 σαπὴθ ἔγοπι ἤδαυοπ ἴο {Π|5 
οϑγῃ. 2. Τῇδί Π6 ννῶ8 βεηΐ ὈὉῪῚ Οαοα 45 {16 ἰοηρ 6χ- 
ρεοίεα Μεββία!!. ΕῸγ (ἢ 8 αἰβοὸ ἴῃ γ μὰ ἀδοϊαγθα 1π 
6,690. Τῆθκα ἵνο ρῆγαβοϑ, ἐπογοίογο, αἰ γ, δη ἃ ἃγα 
ἴο ΡῈ σαΓΘ ΠΥ αἸβιϊηρυ δηεά. (ΤΙ π|Δη.} 

0 {Ππ696 δηά ϑυοἢ {Κα ννογὰβ Ψεβὺυβ5 δα εθ868 ἴΠ6 Ἐδίπογ, βίνεν)- 
ἵηρ; δἰ8 αἰδοῖ μ]ε8 ἤοιν ργεδΐ '8 ἴπε ον ἣα ὕδδγ8 ἰονναγά5 ἴθ). ἘῸΓ 
δ ΨὯΟ 01} Αθογ 5 ἢ᾽8. ΟΥ̓ αιϑϑἰβϑίβηςθ, δὰ δηϊγεαῖθ δηοῖμοῦ ἴο 40 
1} βᾶτηρ, κ'νοδ πα 5 γοημρεβὶ ρῥγοοῦ οὗ ἢΐθ δἰ ποεγίγ. (Ευϊῆγπν) Τῆθ 
νυοσ8 ἤεσα μιοροσποαδα ὃγ οὖν [τὰ ψεγὰ αἷθὸ οδου ει τὸ οοπηοεί 
αηὰ οοηβοΐς {16 ἀἸβοῖ μ᾽ 65, ὑπ 6} 8}}] οἰγοιιηδίδποσθ, δηὰ ἱἢ 4}] δἱτι2-. 
τἰοηβ ἴῃ ννιϊοῃ τΠογ ρος Ὀὲ ρμ]αοοά. ΕἘὸς ψνιῆβαῖ 88 πιογὲ {{Κεὶγ. 
Ὧο διρρογῖ {ΠΟ Οὐ ἴΠπΠ6 Ὠχοϑῖ (Ἴγϊηρ' ΟπσδβίοΙ 5, Οὐ Ὁρ] 014 ἴπεπὶ 
ΠΟΘ ΤΟΔαΥ [0 5ηκ ὑπάδὺ ἴἢ6 νϑγίουβ ενἱϊδ ψῃΐο ΒΒ ΤΠΕΥ ταύϑῖ 
δησουῃίεγ, [ἤδη ΕἸ γϑ1 8 ἢδνϊηρ ργανεα ἔοτ ἐδέόπι 88 ἴον Ὠΐβ ἐαὶτὔ] 
ἔΟ]]Ονν ΓΒ ; ἔγομῃ ννῆεησα ΠΟΥ τ ϊ ἰηἴεν {πὶ αοα του] Ὡονεῦ 
ἔογβαίκβα ἴθ. ([.8η1ρ6.) 

9, 10. ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ, ἔογ ἐΐεοθε 77 φγαν. 
Περὶ ἰ8 ἴον ὑπὲρ ; 88 ἴῃ νοῦ. 20. δπὰ 16, 20. Μαῖιε. 26, 
28. ψ ΘΓ 866 (ἢ6 ποία." (Κυϊη.) ΒΒ. [Π6 ψνοτάβ, 

5.ΑᾺΒ8 ἰΐ νν8ϑ συυϑίογ Δ ΓῪ διηοηρ; ἴπε δηοϊεηΐ ἘΔΟΌϊη5 ἔογ (Ποός ννῶσ 
ὍΟΓΘ Ρΐοι8, ΟΥ νυ ͵ ϑῆδα (0 Ὀ6 δοοουηΐδα δι οἢ, ἴο. ΡΙᾺΥ ἴον {πεῖν αἷ8- 
οἶρ!ε8 δηὰ ςοἱ!εαριιθβ, 80 αἰϑο (Ὁ γίϑε ἀἰὰ ωσῖ ομχιίϊ ἴο ἀο τιΐβ οἱ {πε 
ῬΓεβεηΐ οοοββίοῃ : ποῖ, ποννανεσ, [μαι 6 ννῶϑ οὔ] δα ἴο σοναρὶν ν΄ 
{Π6ὴγ συιϑίουῃϑ; [ἴῸΣ ἴῃ 5 αἰνὶπα τυϊδάοση ἴθ ψουϊὰ Ὦανα ἄορ ἱϊ, 
ἐνοη (που σὴ οπα οὗ ἴμ8ὲ ΒΑ Π5 ἰιδὰ ἐνογ 80 ἀοῆθ. Αἱ (εξ δ8Π|6 
τἰπια 7658 βῆευνδ, 1η ἢὨὶβ ΟΥ̓ 6856, [πΠαἴ ΠΟΙΠΙ ΠΡ νν88 δνεσ 80 ροοὰ 
διηοησῖ {πε ἈΔΌΒΙ 8, ἰῃδι ᾽)6 ἀἰὰ ηοϊ μόββ8685 ἰῇ δὴ ἱη θη εἰν δυβεῦο ῦ 
ἄἀερτες. (ϑομοείίρεπ.) 
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ΜΓ σὰν ποὶ ῸΓ Π6 τηδη οὗ (15 νον], ̓" 2 οϑυ5 ἀἰὰ 
ΒΟ ΠΙΘΔΒ 0 88 δαί 6 πουἹά ὈΥ ΠΟ [688 ῬἈΓΑΥ͂ 
ον Βὲ8 λάνδγβατιθβ. ΕῸΣ {15 ὑγ88 δοίυδ! ἢν ἄοηα ὈΥ 
δῖ Οὐ {86 οΟΓΟβ88, (566 ἔλικΚα 98, 84. δπὰ Μαίί. δ, 44); 
θυ Π6 ΖΏΘΓΕΙΥ ταθϑηΐ ο ΘΧΡΙΊΟΒΒ 1Π6 10] ΟἹΠρ᾽ 56 η11- 
τηθηΐ : “1 ΡΓΑΥ͂ 1ῸΓ 1ῆγ [Δ ΤΟΓΒΕΙΡΡΟΣΒ: ἔδλεν 
ἀγα ψοτίῃΥ οἵ ΤΥ ἔδνουγ; ἤθᾶγ, ἐπεγοίοσθ, {Π686 ΠΥ 
ῬΓΑΥΟΙΒ," ἧγε τοῦδέ ὈΘΑΓ ἴῃ τ]η6, ἴοο, {μαΐῖ 18 
ῃαίηγα οὗ (6 {δϊης ἀϊὰ ποῖ ροσπ τ ἢϊπὶ ἴο ὈΓΔΥῪ [ον 
ἴπ6 ΟρΡροβοῖβ οὐ ἢἴ8 σοὶ] ρθη 1ἢ {86 Β8Π|6 Β6η56 [δαὶ 
86 βῥγαγϑα ἔοσ ἢῖ5 ἀἸβοϊρίββ. (ατοια8, Βοβθηπ). δηαὰ 
Κυϊηοε6].) Ὅα πδίυσθ οἵ [6 {πίηρ αἰά ποὶ αἰϊον οἵ 
Β18 Ὀγαυίπρ ἔογ 16 σοποογὰ δηά σοηϑίδηοῦ οὗ {Π6 

. Ὧη6. ψοτ]α, τ ΠΙοἢ νν85 νι οκοά. Οοιωραγα 1 Ψοδη ὅ, 
16. (ὕΥεοεῖ5.) ἘγδῃΖ ἀδ Ιηΐογρ. ὅδοσ. 800 (ἃ Ἶγο}) 
δἰδὸ οὔϑοσνοβ ἰῃδί 1ὴ6 διμδ)εοέ οὗ (ἢ6 ψογάβ 18 186 
δρεοοίαΐ ῬΤΆΥΕΥ Μ ὨΙΟΝ {6818 ψγὰ8 (Π6η υδίηρ ἔογ {Π6 

ΓΡοΟβ6 οὗ ρῥγεβογσνίηρ ἰῃ6 ζ8 1} οὗἁ 18 ἀ1861068 δὲ 
15. ἀθαίῃ. “ἍΤΊΒ ῬΓΆΥΘΓ (οοηθϊηι68 ἢ 6) οομά ποῖ 
ΠΟ Β]6. 186 τοογίαά, (1. 6. [ῃ6 υῃθο!ονίηρ ΔηΠ ρ6Γγβ6- 
οὐηρ ..6}}8) ; ἴοὸγ ἴῃ ἰῃαὺ (ἢθγα σψουϊὰ ἤᾶνα Ὀδθη 
Βτδαὶ ἸΠσοΏρΓΟ ΠΥ... “11 ν88 (ϑαγ8 ΤῊἨΏΔῊ) ἔοῦ 
(686 βαϊθδοΐ ρθιβοῃϑ ({ΐυγα ΡΟ 8.168), δηα ποῖ ΤῸ 
σΟΘτΠΙΠΟη ῬέΙ80η8, {πὶ (γίβί ποῖ Ὀγαυβ. [6 
ΒΔΙΏΘ Υνἱθῦν οὐ {π6 βι]εοῖ 18 αἷἰδο βκθὴ ὃν ο](, 
δομοοιίχοη, ὙΠ ΚΊογ, δηὰ Μο] θη )διιθγ. 

9, Ὅτι σοὶ εἰσι, 1. 6. ““ἴὉγ (ΠΟῪ ἀγὸ ΤΥ ΜΟΥΒΠΡΡΕΓΒ, 
4.8 εὐἰξ Ὀ6 ΤἸΏΥ τ βίο γβ. ὍΤῊΙ815 (ἢ6 3ἴγδέ τβᾶβοῃ 
ΨΠΥ Ὧδ ὈΓΔΥ5 [ὉΣ ἢ158 αἰβοὶρίθβ. Ηο (ἤθη δά ἀ8 καὶ τὰ 
εἴη πάντα σὰ ἐστι, ἴὼὰ σὴ ψογθ ἢς οἶδα ἃ γ"ϑαδοη 

Βανὶηρ 8814 ὅτι σοὶ εἰσι. Π6 8686 ΤΏΔΥ ὃ6 1Π19 
ΘΧΡΙΟΒ5Θα : {Π086 ΨΏΟ 8ΓΘ6 ΤΩΥ αἸ561Ρ168 δηα τη 516 ΓὙ5 

ἘΞ Οδ νη ὡπνὰ οἰ ἾΒΙΒ, ἘΒρΘΟΙΒΠν [τη ρθ, πᾶν ἘπροσΪγ σαυρῆιί δὲ 
8 διρρονί νυνὴλσἢ (Π 688 τνοιτίθ τρί οἱ Βγαῖ σἱρἢϊ βεεπ ἴο αῇογὰ το 
εἰ6 ἀοοϊεῖηθο οὐ (αἸν ἴση : οπὰ ΓΆΠΥΡΘ, 85 υ588], ὑγαρδ 8 πόλεμος 
ἀκήρνκτος δρρλοϑιὶ Οτοῦυκ, Αττηϊοΐυδ, ἀπ ΟἹ ΠΟΥ απ Δ] ν᾽ πἰϑῖ8. Η 6 
διχυτηδηῖθ δΓα βϑρεοίουβ δηὰ δ 15, δηὰ δ ὄχργεβεθαά υυἱῖνν ἢΐΒ 86- 
ουεἰοπεοῦ νυ ροῦῦ δηὰ που. θδυΐ ΤΘΥ Ὦδνο. αἰ ϊδὰ ἴῃ {πεῖν εθθοῖ, 

᾿ Α]ηγοοῖ 8} ῥυάϊοίυυπ οοτηπιξηϊαίοσο Πᾶνα Ἰ0ηρ; ρτεαὰ ἴῃ σοποί δεῖν 
δε ψορὰδ ἠῶ ἐδ. Ἰρ πὶ ΤΕΥ τὸ αἰνόσενίοσά, ὉΥ ὉΤΌΪΟΝ απ ά Ὀἴδον ᾿ 
Ἰεδγηε Τπεοϊορίαμθ. ς : 

ΝΟ! 11]. 285 
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ἃΓ6 αἶβο [Ὠΐῃ6 : “ {Π6 }» ἅγα ἔοϊ ον οῦβ δηὰ 1 ΓΡγοίοτϑ οὗ 
1Π6 88π|6 ἀοοίγΠ6, ὩΔΙΊΘΪΥ, ΤΠ1Π6 Δπ4 {Π1π6. ΤΠ 
ὨΘΌΪΟΓ 15 [ῸΣ (Π6 πηΔ80 0} } 6, ἃ5 8Β00Γ8 νΟΓ. ὦ, 8, 6. 6, 
87 δηὰ 89, δηὰ οἰβονῆογο." 16 οΟΥΠΟΓ γρᾶβοῇ ψἢ 
ἢ6 ΡὈγᾶΥ8 ἴῸγ [ἢ 6πὴ [5 καὶ δεδύξασμαι ἐν αὐτοῖς, “1 5ἢ 
0ὲε ῥοτιῆαα 1ῃ ἴἤθπὰ, ὈΥ ΓΠ6ῚΓ ῥγοραρδίηρ ΤΗΥ͂ 
το ριοη, σοπμηθηϊσαίίηρ ἴο οΟἴθοῦβ ψῆδίὶ 1 ἰδυρῇῃξ 
16, δηα τηᾶκιίηρ τη8Δη 1680 ΔΠΟΠρ ΠΟΘ ΤΥ ἀρ ηΥ 
οὗ Μεβϑίδῃ." Τδ βυῦ]θοὶ οὗἉ ἴῃ 6 ψογαάβ 18 οἵ ἃ [ῃϊηρ; 
δητγον ἤπΐατα ; {πογϑίογο δεδόξασμαι ἰ5 {Π6 μγεέογἐθ 
ρ»γορἠείϊς. δ686 1Π6 ποῖθ οἡ νὸσ ὅ. (Κυϊη.) Οὺὐυτγ 

. Ἰ,οτὰ δὰ διῃρίογεαὰ ὩθαγῪ {Π6 88π|6 ψογάβ αἴ 16, 
15. τηϑδηϊηρ ἴ0ὼ ΟΧΡΓΟ88 Οὐδ δηᾶὰ ἵἴπ6 88π)|6 σοι- 
τηθπίοη, ας οἵἁ ν1}}], σου 5615, Δη [6 6]]ηρσ, 50 «80 οὗ 
ΘΏΘΓΡΥ δηὰ ψοῦκΚ. Απά, οἡ δοσοουηΐ οἵ {8 σοηϊ- 
ΤΏ ΠΙΟΠ, ἢ6 ΒΟΠΊΘΕΠ)68 6815 1ὴΏ6. ἀἰβο1ρ}65 ἀὶδ, δηά 
βοπηθι[π|68 {ἴπΠ6 ἢέλον᾽ δ, βἴησθ {ΠῸῪ. βυρρογίοα (6 
σοπηηοη σᾶι186 θοῇ οὗὨ 1Π6 δοῃ, δπὰά οὗ ἰμ6 Βδίμογ. 
Ἐογ, {ἰτουσὰ {πΠ6 πιράϊη οὐ {Π|61} πλ βῖγυ (ἐν 
αὐτοῖς) γο᾽ 6 πηδηϊ βιὰ τῃ6 δίυγα δηα σηι8}1{165 ΟΕ 
1ῃ6 ϑδοῃ, 8458 ψ} 62]}} δ8 106 δι θυῖο5 οὐὨ ἰῇ Ἐδίθοσγ. 
Δεδόξασμαι πχυϑὺ ὲ ἀκοὴ ἴῃ ἃ ἔμΐυτα ἴθη86.7 
(Τιδη.) 

11. καὶ οὐκ ἔτι εἶμι ἐν τώ κόσμῳ ---- ἔρχομαι. Τἢ686 
ΜΟΙ ἀβ οΘοηϊδίη (ἢ 6 γεαδοῦ ΜὮῈΥ «65115 σοημπλθηα8 {6 

 ἈΡΟΒΙ]65 ἴο (Π6 οδΔτ΄6 δηά ανουν οἵ (ἀοά; πδηλεῖν, ἰοϑὲ 
[6 8 οι] α ἰθαν ἰἰπὶ σοιηίογι]θβ8. (866 14, 18.) 
Ἴ 6 56η856 οὗ ἰῃ6 νου β 15 (Π18: “41 δῖη (45 1 ψ6Γ6} 
Π9 ἰοῃρον 'ἰῃ ἴῃ6 ψογὶά, [ 5}}4}} νϑῦὺῪ βοοῇ ὃὈ6 σὸ- 
τηοναα ἴτοπι 11." ΟΥ̓Π15 ὁπαέίασο, ΜνὨΙΟἢ ἐγθα Ή γΥ 
οσουτὸ ἴῃ οὐ" ἔνδηροβί, δα σαγγιθ5 τ 10 ΘΙ 6πι- 

᾿ς Ὁ [Ἀπ|ρα, ΒΟνΤΕνΟΓ, ΤροοβηΐΖε8 ΠῸ εἐπαϊίαρο ἰῃ πάντα, δαϊ τπϊηκ8 
{παῖ τπ 6 οἰἰδηραε οὗἨ τρδϑουϊὶηα ἰηἴο πϑιιῖοῦ ϑ[)αννβ (πδῖ (6 βιιδηοοὶ 18 
οἰαηρεὰ , δηὰ ἢ ἱπογϑίογα [Δ (65 πάντα, Ὀοιϊῇ οὗ ρεγβοῦβ δηὰ πἰηρβ, 
ἀϊδοντοηι ἔοι (ῃς ἕο. Βιιὲ δὶβ Θχροϑί(ἱοη ἰδ 1688 πδίυγαὶ εἰ3π 
(ἰαῖ }.οὲ ἀοἰα!]εὰ. Ηδ οννανογ ἴγΪγ Οὔφεγταδ ἰΠμ6ϊ τὰ ἐμὰ ἀεδίρηδῖος 
ῬΙΌρετ μοεξεϑεὶο. ὅ0 [κιείδη, δυὰ, γος. Ρ. 46. καταχρωμένον τοῖο 
ἐμοῖς. 866 ΑἸθεγίΐ οη Μαῖί. 20, 15. : : 

1 80 αἷἰδο οβεῆ. ἄγοι 8, ποινενεν ([οἱονγεὰ ὃγ Βϑοάαείάρε), 
[Δ Κα68 ἰξ ἴον ἴῃ Ῥγεδεηὶ οὐ Αογίϑῖ, 1 λαῦε ὀδεὰ απὰ ἐλαὶὶ δα ρἰοτιβεώ, 

- βῃᾷ {πεΓγείογε ἴῃ 1ῃθὶρ ῬΕΣΒΟῺ ἤ!δα τερ υεγ(ἑξτ. ΤῊϊΐδ δοϑῆιδ μιξῖεγν 
Δ0]ε, βίηςς ἐϊ οὐυρῇϊ (οἵ ἴο 6 σοπβπϑά ἴο ἴῃ ἐμέμγο. ἰῷ: “ἢ 
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Ῥἢ 4515 δηά θθδυίυ, 1 μάνα Ὀδίοτγο ἰγεαῖθά. δ66 7, 59. 
13, 88. 14, 25. 16,10. Νον, ἱπάφοᾷ, {πα ουγ ογὰ Παά 
[ἈΚθη [115 ἰαϑὲ τηϑθαὶ ἴῃ {Π18 νοῦ ἃ, ἀηα ψ858 σοποϊαϊηρ 
ἢΪ5 Ἰαϑὲ αἰβοοῦγβθ, ἃπα ννᾶ8 δἰγεδάυγ νἱτπμάγανση ἤοιη 
(18 δαγί 1π τοϊηαὰ ἀηὰ τῃουρ]8, {Π6 ΘηΔ]]ρ6 ἢὰ5 
8{1}} ρταδίθσ ργοργίϑίν (δὴ δνεσ.0. Ὑηθ Ψψογάθ ΠΊΔΥ 
δῦ6 τῆ ραγδρηγαβοάς: “1 δὴ 7ι8{ ροίηρ ἴο ἰδᾶνθ 
{Πθη ς 1 584}} βοοὴ ὃ6 ἢ0 ἰοηρογ νἱτἢ {Π6η], ἰἤδγα- 
ἔοτε 1 σοπῃπμθηα ἐΠμ6πηὶ ἴο (ἢγ ρτγοίθοίίοη.᾽᾿- 

11. Νον [ὈΠ]ον 1Π6 ργϑυθῖβ οὗ οὖν ἴωοτγὰ [ογ ἢ 5 
ἀ 156 1068 ; {Π6 ἢγβε οὐ ψ ῃίοἢ 15, (δαὶ {πὸ Ὺ τηὶρῃϊ ρογ- 
ΒΟΥ ΘΓ ἰπ ἴΠ6 (1 ψ ὨΙΟἢ ΠΟΥ δα οι γδοθά. 

ἽἍγιε, δϑαποέο, Ὁ. ΑΟ ρδου!αγ Ὧηα νοῦν δ- 
Ῥἤηδίς δρίΠδὲ οὗ Οσοά, ἰτεαυθης τη {Π6 ΟἸἹὰ [δ8[4- 
τοηΐ. πὸ δάάνγοββ, δαηποίθ ραΐθν, ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ {6 
Τ αἰὶη ψτίογβ. 80 να Τ. 2. 127. (εἰς Ὀγ ᾽΄ εἰ8.) 
ϑδδηςίθ ραῖοσ ραίγιθ. ῬΡγοροσῖ. 4, 9, 71. ϑαησῖθ 
Ρδΐογ, βαίνθ. γί αἷογ. Εἴδες. 1,11. δαηςίθ ρδίβι. 

Τύρησον ἐν τῷ ὀνόματι σου. [τ {ἢΠ6 Ἰηϊεγρτοίδιίοη οἶἶ 
(ἴθ ρῆγαβα ἐν τῴ ὀνόματι Οσοιηπ)ρηΐδίοῖβ ἅἃΓΕῈ Ὡοΐ 
στοά. δοιηθ, ἃ8 Οτοίϊι8, 6 δα, Ὧδπά Κυϊποεοὶ, 
λα 1ἴ ἴο πηθδὴ ἐπ ἐῤυδοίί, 1. 6. ἴῃ (Υ ψΟΓΒἢ Πρ, [86 
Ῥτγοίδβϑίοη οὐ (ἢγ ἀοςσίγίπθ. ΚΚυΐποοὶ σομβιάθγα {Π6 
ἐν ἃ8 ΤΩΘΓΟΙΥ ΟΧΡΓΟβϑιηρ (Π6 ἀδέϊνα σΔ56, 1. 6. ““Ῥγδ- 
β6σνα {ῃθ 7205 {πυβο  Ὲ ὙΠ18 Ἰπἰογργαίδίϊοη ἢ6 

ἘΞΑ 80 Ὀσ. σβρθε}] υπάεγϑίδη δ {6 νοσὰ. “4 Ναπιθ (58 γ5 ἢ6) 
4. υιϑεὰ ἴῃ ϑογίρίυγο βοπγϑῖίε8 [ῸΓ ρόσδοπ, λον. 8, 4.; βοῃγεῖ ἰΠγ68 ἴὉΓ 
ἵαηιιε, Ῥβ. 76, 1.; δηὰ βοπηδίϊηθβ, θη δρρ ρα το σοα», ἔοι ἢ 8 
Ῥοιυεν, ΟΥἩ Οἵα ρεγίδοι οἢ8, 8. 20,1,7. ἤθη τπϑητίοη ἰδ τη οὗ 
“πα ίπϑ Κποιση σοα᾿ παηιὲ ἴο ἴπῈ Ὠδαῖῃοη, νν6 αἰνγαγϑ υπήειείδηα ἰξ 
ἴο πιοαη, ἀεοϊανίηρ ἴο Ποῖ ἢΐ8. παίιγε δηὰ δἰ(υϊδυίε8, ἃ8 ἢ ΟἿΪν 
ἴγυο αοα. [{ 15 5ο᾽ εἶγ ἐο ἐδθ μιεαίδομ, οὐ ἴῆ 0886 τνῇο Ὀδέίοτε Κηδνν ῃοΐ 
ἀοά, (δαῖ ἰὼ τ6 ΟἸἹα Τεβίδιηθης νὰ δηά τθη(οη ΟΥἨ Γανθδ] ης; Πἰδ 
Ὠδῦ)6. Βυῖ ]εἴ [ζ Ὀ6 οὐξογνοὰ, παῖ {ΠἸΕΥ ννογε ψονν5 οὗἩἨἁ ννυῆοῃη Οὐ Γ 
1 οτὰ θροκθ, νϑγ. 6. ννῆϑθη ἢδ δβδαμὶ, 71 λαῦσὸ πιαά δ κηουσῆ ἐὴδψ παπηιε ἰο ἰδὲ 
ἢ υὐοηι ἰΐοι παδί αἴθε πὸ. Τἶἴα δο4ι6] ϑ8ῆοννβ [Πα δε τηδαηΐ ἴῃς 
Ἀροβίϊεβ, ννῦο, Ὀεΐοτε ἵππον Ὀεοβη, ἢ 5 αἰδοῖ ρ]68, ὑγοσγα ἴῃ ἀΐβοί ρ]68 οὗ 
Μοβοθ. Νὸονν, ΥῪ πιδίκίωρ; ξωοννῃ ἴπ6 πδπιε οὗ ΘΟοά ἴο ἴποεα το ἐἢ- 
ῥογεὰ {Π6 ο]α αἰδρεηβαίίοῃ, 5 ρ]αἰην δυροεβίθα (δὶ δααϊιϊοηαὶ ᾿’ πὲ 
νγ88 Ἤσοηναγεοα ἴο τΠδη}, ᾿ ἰοἦ (ΠΘΥ σου] ποῖ πανα ἀδγίτοά ἔγοῃ, ἰΐ, 
Βγ τηϑηϊξεδιίηρ Οοά Β Ὠδπια ἴο ἴπθη;, [πεγοΐογα, ννὲ τηιδῖ υπήεγβῖδης 
μα οὐγησηθηϊοδβίίοη οὗἩ (ἢο86 ἰγυΠ8 νυν ἢ σ ἢ ῬΘΟΌΠΆΤΙΎ οἰ δγδείοσζο 
[6 πϑῦν αἰβρθηβδίίου ; δῃὰ 83 θνεγγ σονοϊδίϊ οο νυ μοἢ οὐ μἶνεβ ἰθηα 

ΩΦ 5 (ἃ 
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{88 18 σοηβττηοα ὈΥ νοῦ. 1. (ογηρᾶγο 8,9. 10,14. 
ΤἌτηρο, μούβανου, ἴδ Κ68 ὄνομα ἰο ἀδηοίε ἢ αέέηέδιξε5 
δηά ρογίβοιϊοηβ οὔ [6 ἀδιν, δηὰ σοηάθγβ [Π6 ἐν ὄν, 
οἰτἴησ Μυβεῦβ. Θυμὸν εἰρωτόκοισι περιπλάγξας ἐνὶ μύ 
θοις. Ὦγ. ΟδιρὈ6}} σταηΐβ (Παΐ 1 νοσγ. 11. νογα ἴῃ8 
οηἷν ρἷδεδ ἴῃ {Π|18 ργάγοῦ ΨΠΘΓΟ πηθηϊοῃ 18 πηδα8 οὗ 
ἐΐο παπιὸ οὐ Θοά, τ15 Ἰηϊογρτείδιοη νοι] ἤᾶνα βοῖηα 
Ρδιι51 0} γ. ““Βυϊῖ ἀπεγὲ πε) 88 ἰΠπαῖ 18 ηοΐ (ἢ 6 6856, 
ψ6 σδηηοί ἱπίογργοι ἐν τῷ ὀνόματι δου ΟἿ ΨΑΥ [ἢ 
ν6Γ. 11. δῃηα δῃοίῃεσ ΨΑΥ 1ῃ νϑγ. 19, ψἬΘΓΟ ιἴ 18 
8:0}}}Ὑ]Ὺ σοπηθοϊθα δηὰ ςοπβίγυθα.". ΤΠίαδη, ἢον- 
ΘΟΝΟΓ, πιαϊηϊαί 8 ἰῃδαί 1[{ ἀοδ8 πο τἤϑθδη {Π6 ἀοοέγενδ 
οὔ {πΠ6 Εδίμοσ, ποῦ ἴῆο οϑϑοηςσο, Ὀιΐ (ἢ6 οομηϑβοῖς απὰ 
»έαπς οἵ {Π6 Ἐδιποῦ ἴοσ τῃ6 βαϊναίϊοη οὗ ᾿θη υ ἢ δ 
ϑοη, 8ἃ8 ἴῃ νοῦ. 6, νν ογα τὸ ὄνομα 8Π4 ὃ λόγος ΔΓδ 50 
ἀἸβιηρυ δῆθα, {παι {Π6 ὈΓΠΊΟΡ ἄἀρηοίο8 (6 σομηϑβεῖς 
οὗ (σά, {{π ἰδίου τῃ6 »ρέαπδ σοηϑοααθηῖ ὕροη {Πο56 
σοι η8615ὅ. Πότ 15 ᾿αγα ἃ γϑδυκαῦϊα νᾶγ. Ἰοςῖ. 

᾿ΕὸοΥ οὖς τηδὴγ Μδϑ5. Πᾶν ᾧ, νῃϊοῆ, 25 θείῃρ (ἢ τὭοΓγα 
ἀϊου! γοδαϊηρ, ἰ5 γεσοῖνοα ᾿πΐο ἴπ6 ἰαχί ὈγῪ Οτιθ5- 
Ὀαοῆ, Μαιί!ε, δηὰ οἴ ογβ, δῃα 15 δαορίεα ὃγ ὑδιρ- 
θ611. ΤΟΥ τείογ ἰἰ ἴο ὄνομα, δηα ἰᾶκα ᾧ ἴον ὃ, ὉῪ ἃ 
ΨΘΟΓΥῪ σΟΠΊΏΟΠ βδγηίᾶχ. Βυΐ (45 Κυΐποῦὶ οὔβογνθϑ) 
16 Ρἤῆγδβ8 ὄνομα σου ᾧ, ὅτα. ἴῃ ἴῃ 5686 οἵ ἐδε ἀοογῖηε 
εὐὐϊοῦ ἐΐοις ἀεἰϊυογεοδέ ἔο πο, ψουϊὰ Ὀ6 ὑπὰμΠογΙΖοά. 
Εογ τῃουρῇ ὄνομα τοῦ Θεοῦ πα τοῦ Χριστοῦ οἴξῃ 5]ρ- 
πἰγ τΠ6 αἀἰνίηα ἀοοίτπθ, ογ ἀοοσίτγηα οὗ (ἢ γιβέ, γοῖ 
ποὶ {πη6 ἀοοίτηθ οἵ αοὐ δηα (ἢ γιϑί. Βοβιθβ, 16 
ἸΏοΓΘ ΟΠ ο] δηα τγοοοπάϊτα γοϑδαϊηρ 18 Ὡοΐ Αἰνναγβ 
{Π6 ἰτ6 οηθ. (ὅδε Εἴβοῇ. Ῥαδὶςρῆῇ. ρ. 94.) Κυϊηοοὶ 

ἴυγίίον ἴοὸ ᾿ΠΠυβίγαίς (ἢς αἰνῖπε σΠαγδοῖον, ἴ[Π6 ἰπβίγυσεξοηθ το ΟἿΣ 
1οτὰ ράνα ἴο ἢἰ5 αἰδοίρ[εβ, γεϊδιίΐρ ἴο 18 δηὰ ἱπλπογί ν, δπὰ 86 
ΤΒΟΟνΘΙΥ ΟὗὨ βίη εγβ τπγουρἢ Ὠϊδ πηραϊδίϊοη, ΤΩΔῪ Μγ}6}} Ὀ6 οαἰϊεὰ Γα- 
νεϑ]ορ; αοά, ον (νἢϊοεἶν. ἰὴ τ|6 Ηεῦγενν ἑάϊοπι, '8 ἴΠ6 5816) ἐδέ παπεε 
οΓ Θοά ἴο ἴβετη. Ὁ ἤθη [6 οοπηεοιίοη ἴη [ἢ 5 ῥσάγοῦ ἰδ οοποϊἀεγοὰ 
ἢ δὴν ὀερτοα οὗ αἰἰθηϊΐοη, ννῈ γιδί ὃ6 66 η510]6 τμδὲ τὴ νουβ, 
ἐλε παικε οΓ σοά, ἴῃ νεῦβ68 6. 1]. 12. ἃ 46. ἀδῃοῖε ἴδ β5πι6 {πίπρν, 
1, (ση, Ὁγ ἐδε παιε οἔΓ' υοά, νεγϑεβ 6. ἃ 96. Ὀ6 πιεδηῖ {πε στεϑΐῖ 
ουπάδιοηϑβ οὗ τῃ6 ΟἸ γι διΐδη ἱηϑιτυττοη, (Π6 Ὀοὶηρ; ργοβεγνθὰ ογ Κορε 
ἴῃ ᾿ΐ, νεῦβ69 11. δ 1Φ. τηιϑὶ τπϑδῃ {πεῖς Ὀεΐπρ' εϑυ]οὰ ἴο σοπέϊπιιε 18 
46 ἔδἢ δὰ ρῥιδοίίοα οὗ {ἰἰδἰ τα] ρίου. (δι: ρὈ068)}}.) 
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τη Κ8 (Πδὶ {ἢ 6 γοδάϊηρβ ὦ δῃά ὃ οὐχὶ παίθα ν ἢ {Π6 
δτατηπηαγίδη8, 0 οσῃδηροα {Π6 σοιηοη τοδήϊηρ' οὖς 
ἰηΐο ὦ οἵ ὃ, βίποθ {Π6Ὺ ἴοοκ ὄνομα ἴῃ ἴῃ6 8686 οὗ 
Ῥοισεν, πια)οσίψ; δἀῃὰ ἰηϊογργοίθα ἐν 96" (48 (068 
[Ἀταρ6): δηά ἴογ ἐλαξ τβᾶβοη δ᾽ίογοὰ 16 σχϑδάϊηρ. 
Τιϊζιηδη, ἴοο, {ΠῚ Κ8 [Π6 σοπΊρη ἢ γοδάϊηρ' ΓᾺΓ ΙΏΟΓΘ 
ΓΟΡΔΌΪΘ, 848 δοίηρ σοπῆιιηθά Ὀοίῇ ὈΥ {π6 ὠϑὲϑ 
᾿)ὦ πᾶ; πὰ Ὀγ {ῃ6 υϑᾶρα οὗ οὔὖΊξΡ Ἰιοτά 1ἢ {ἢ 18 
Ριδγοῦ, βίηςσβ [6 [1ἢ6γα ς8}18 [}18 ἀ 8.1 ρ]65 οὖς δέδωκάς 
μοι, ναῦ 6,9 δῃὰ 1Ω. 

11. ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς, ἐδαέ ἐΐοψ πιαψ δὸ ἴη- 
ἐϊπιαέ εἶν σοπ)οὶπεά εὐἱέἠ, 6. ᾿ΓὮ 8 οοη)μποξϊοη ᾿τᾺ 0 }168 
ἱπτΠπηδῖα ἀρτοοιηθηΐ οὗ Ψ1] δηα ἀ6β|Γ65 ἴῃ σθϑρθοῖ ἴο 
(Π6 αἰνίηθ ἀοσέιηθ, οὗ σοηβοηΐ δηά οσοηοογά [ἢ πηδίη- 
ἰδϊηΐηρ δηα ρῥγοΐδϑϑιηρ (ἢ6 βδπη6 ἀοοίτίη6. ὅδ6α. (ἢ6 
ποία οἡ 10, 80. (Κυϊη.) ΒΥ {1||8 ΟΠ γιβὲ τηθδη5 (Πδΐ 
(Π6Ὺ 8ῃπουῦ]ὰ Ὀ6 ᾿η{ἰπηδίο! Υ σοη)οϊηθα : 18ϊ, ἴῃ {Π6 »γο- 
7,2 εδίοη οὗ" 7αϊέδ, 80 85 ἴο μΒο]Ϊὰ οπα δῃά {Π6 8δπη6 ὃ68- 
ΠΥ γοϑρθοίζίηρ τὉπ6 ΕΠ οΓ δά [Π6 δοη : Φάϊν, ἴῃ {Π6 
Θχογ οἶδα 0. ἐπεὶ" ἀροδίοἐϊο οἤἶεο, τᾶν ἰῃΠ6Ὺ βῃου]ά 
Ρυγβυθ δηὰ ἰογναγὰ 15. σου 8618 δΔπα ρ]8ΔΠ8 ἔογ [ἢ 
δα νδί!οη οἵ πιθὴ ἢ σοπ)]οϊηΐ οχουιοηβ. (ΤΙ [π|Δη.) 

. 12. ὅτε μὴν μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ. Ουτγ Τ,οτά 
3068 Κ8 οὗ ἢ] 5861} 85 αἰγεδὰν ἀδραγίθα (866 {Π6 ποῖθ 
γ6Γ. 11.); δηὰ 88 ἢ6 ἢδά Ὀθίογα ὈΓΟΘς [6 δίποῦ 
ἴο Ῥγαβοῖνθ [8 αἰβοίρίεβ ἴῃ (Π6 ῥτγοΐδϑϑίοη οὗ (8 1ἢ 
ἴῃ {6 Ιονο οὗ σα (485 ἀδηηοηῃβίγαϊοα ΟΥ̓ [ἢ 6 βοηάίηρ 
οὗ ᾿ὶ8 ὅοη), 80 ἴθ ἤδθῖδ 8408 (δ μἠθ ἤαβ ὨϊΠογίο 
Ρτγοβογνθὰ πθ ἴῃ (πδὺ ἔα (ἢ, ΠΑΤΊΘΙΪΥ (848 Οτοίί 5 τθ- 
[Δ ΓΚΒ), ὈΥ ἢ]5 ἀ41}}Υ ργθοθρίβ ἃῃηὰ Θχδπηρίβ. 

12. ᾿Απώλετο, 8ἴησ6 [ἴ 18 Ορροϑθα ἴο ἐτήρουν δΔηά 
ἐφύλαξα, ταυϑὲ ἀδποίς “ἀφῥεοὶἐ," βάεπι ἐεξεί{ξ (85 
Κυϊηοοὶ οχρίϑη8). “1 18 υϑε6 (βδγ8 ϑοἢ]θυβ6γ) 
ΡᾶγΪν οὗὁὨ (Πο868 Ψψῇο γεὐθοὶ (ῃς (ἢ γιβίιδη γε]!ρίοη, 88 
1Ὼ1 (οτ. 1, 18, πὰ ραγὶν οὗ ἴἢοβα Ψῆο, δίϊον {ποὺ 
ἢανε οἰὐριδορα 1ἰ, (4}} ἀὐνᾶὺ ἴγοτα {ποὶν ρτγοίδϑϑιοη, 
8η4 {Πυ.8 ρΡογϑἢ (1Π6 οἴἴεοί Ὀοϊηρ Ραϊ ἴον [Π6 σδι186). 
Βυΐ {118 οαχρίδηδίίοη, ἱμουὺρσῇ νΘΙῪ 801{40]6 ἰο ἢ 
γαϑ8ᾶρθ οὗ] (ὐογ., νν}}} ποῖ ΔρΡΙγ ἰο [η6 »γεϑρηΐξ οῃβ. 
ΘΥΠΔΡ5 ἰὉ 8 ἃ πηοίαρίιοῦ (Κα ότι {τΆνε ον 5 ̓ν ο 
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1οβ6 {86 τίρῃ! ρα. ὙΠδγα βθοπιϑ ἀπ δ᾽ υβίοη ἰο 5. 
ῷ, 12. δράξασθε παιδείας μήτοτε ἀπολεῖσθε ἐξόδου δικαίας, 
Ὀγ ψΠ]οἢ 15 πηρᾶπὶ (ἢ 6 βίη οἵ υμῃθο] οὗ, ἃ5 15 ρ] δῖ ἢ 
ἴτγοπι {π6 διάβα νογάβ μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες 
ἐπ᾿ αὐτώ. , 
Ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας. Ϊηῃ 9. 567, 4. {Π (410 } 655 

δια ἰάἀοϊαΐγοιια [5Γ86}11698 ἂγὸ σα θὰ τέκνα ἀπολείαις, 
Ὁ τὴ. ΤΠ ποῦη ΨῺΘ βίρτ!ῇῆοβ σρονέαογ. Ἠδησθ 
αἰβο ἴῃ ὦ ΤΠ 658. ὁ, 8. υἱὸς τῆς ἀπολείας 8: ση]ῆἔρβ 8Π 
δροβίδία ἴτοῦὶ {π6 ΟΠ γβίη ἢ. Τῆυ5 Ψψι6448. ἰσ5. 
ἤσγα 80 οδί δ, ἃ5 Ὀθίηρ ἃ ἴγαϊζογ δηά ἂῃ βροβίδξϑ. 
566 ἰηΐν. 18, 9θ.ὡ Τῇ ὀχργοϑδίοη 18 αἷδο Ηθθτγον : 
ἔογ ἴ6 Ηδῦτον8 Ἰοΐη 3 ἴο οἴπον πουῃ8, ἴῃ ογάθγ ἴο 
8 ΠΥ ἃ σογίδιπ σοηηθοίοη υοίνοοη τΠ6 ρόγδοη ἀ6- 
ποίϊοα ηά ἴΠ6 τη ϊηρ; β'σηϊῇθα Ὀγ 16 πουῃ. 80 ΕΡΉἢ. 
ᾧ, δ, εἰ ἑάν θη 9 αἰδοδοάϊθησθ. 42. ϑδτι. 12, 6. 1 ὅδπι|. 
40, 80. Μαίι. 25, 1δὅ, Ερῇ. 2, 8. 2 Ῥεῖ. 4, 14. Τιε- 
πδη ΘΧΡἑαἰη8, “ ἤοηιο ρεγαϊέμα, πεϊδιις Κγιρὶς ;" 
ΜΠ 1.9}, Πονν νοῦ, 566ΠῚ8 00 ηα Δ πιο γργαίδιοη. 
ΤῊΐβ Παρρθηθα (ἰΐ 15 8814) ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, Ἰ. 6. 
Ὠοί γ)ογἐμοιοῖψ, Ὀὰϊ ὈΥ (Π6 τεὐἷδ σομπδοί οἵ Οοά, 
{παι τῃ6 ρΡεγῆαν οὗἁὨ οπθ ψγοίςῃϑα τηδη βῃου]ά ρτοῆϊ 
ἴο (Π6 8 ναϊίοη οἵ (6 Πιιπηδη γᾶς, Βρ. Ῥοϑᾶγοο οχ- 
ἀμ {Π6 ψνοτγὰβ ἴῃι18: “ΒΥ {Π6 ἰοβ8 οὗ ἢϊιη {Π6 
στ ρίανθ 15 Ὁ] Π]16ὰ :᾽ ογ, ““νῆηδί ([Π6 βαϊπηϊδί 5α]ά 

ἴῃ δοτρίαγτο (8. 41,9.) τῆδυ 6 δρρθά ἴο ἢϊηι." 
ἈΑπὰ [δὲ γαΐοιβ ἴο 5. 1090, 8. οοιῃηραγθά ψ ἢ Αοίβ 1, 
20. Μοβῖ πηοάργῃ σοπιηηηθδηϊδίοιβ ἅτ οὗ ορίηίοη 
παι {που σῇ οὖν 1 ,ογα ἀρρθαῖβ ἴο δογιρίαγο, ἢθ ἢᾶ5 
ΠΟ Ραυ συ] Γ Ράβ8ᾶρα ἴῃ νῖϑνν (845 8. 41, 10, ψῃοἢ 
ἢ6 δὲ δποίῃεν {ἰπ|6 Δρ0]165 ἴο {Π18 ρύγροβα πη Φοδη 
18, 18.}), Ὀυΐ ταῖμοῦ αἰϊπάθς ἴο (ἢ6 »γορλεοὶεβ ἐπ 
δεπογαΐ σοποθγηΐηρ [18 ρϑϑϑίοῃ. δι ΓΘ ἢ 1518 Οἢ 
ἰῆ6 Ομοέαξίοπα, 804, Ὠονόνοσ, {πη Κ8 {Π| ΓΘ 5 τοΐδγ- 
οηςα 58. 69 δηὰ 100. 

18. νῦν δὲ πρὸς σε ἔρχομαι, καὶ τ. λ., ““Ὀυΐξ ηον {παῖ 
Ι δπχὶ δδουΐ ἴο ἀεραγῖ ἴο {Π66, 1 ἢάνθ βροόοκθϑη (18. 
{παι {Π6]ν ἸΟῪ 1 τὴ τπρῆΐ θ6 σομηρίεί6." Ευιῃγ- 
τηΐα8 νν6}} Γοιηάγκ8 {πᾶ λαλώ δὰ8 ταίθγθησα ἴο {ἢ6 
ΡΓΘοοάϊης ψου8, πρὸς σε ἔρχομαι αὶ τήρησον αὐτοὺς, 
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Βῖποθ ἴῃ ΟἸ Ἰγϑ 5 ψογά8. ΤΠ6 Ὺ [610 1ογ, θοῖδ Ὀδὸδιι86 
ΠΟΥ γα δϑβϑυγοα {Πα αἴτει ἢ18 ἀθραγίισθ ἴο ἤθανθῃ 
Ομ γϑὲ σου! Ὀ6 ραγίδίκαυ σι (Π6 Εδίθμοῦ ἴῃ ρίογυ 
δηῇ [6]1ΟὙ ΒΌΡΓΘη6, δηα Ὀδοδιβδα ἢ6 δά ὄδοιῃ- 
τοοηαἀδὰ {πο το αοά; ὈΥ ψὨϊοἢ {Π6Ὺ τὶρῃξ οηϊογίδ ἢ 
δοοά πορο58ο βιιοσθ88 [ἢ Π6 1} δροβίο] ς Δ θ οι ΓΒ, δῃ οὗ 
οἰδγηδὶ ἤΔρΡΙπ 655 ψι ἢ ΟΠ γῖβὲ ἴῃ ἃ πΐιγα βίδίθ, δοίην 
(45 Ευζῃγη!β ΟὔΒΟσν 65) πληροφορηθέντες Ὀοΐ δἱ 
ΟἸὨγι8 5. Γοδυσγγθοίΐίοη δηα {ἢ 6ὶγ γϑοθίνιηρ {Π6 Ῥαγᾶ- 
οἰεῖίθβ. ““Ἐὸσ (οοῃίίπ68 ἢ6) (πουρῇ τἢ6Υ ὈδΙονοᾷ, 
γεῖ, ῃοὐ Ὀεϊηρ πιδάς ρογέεοί, (ΠῸῪ ψψανογθα [ἢ {Π6 ΙΓ 
τη η48, Δηά, τΠπογεΐοτθ, σου]ὰ πού ΘΠ]ΟΥ τγαηα}}}1γ.᾿ 
ΕἘστηγηΐὰ8 οχρ δῖη8 πεπληρωμένην ὈΥ ὁλοτελῆ, οοηϊ- 
»ίεέο. 

14. ἐγὼ δέδωκα α. τ. λ.σ. Ἐοβαπιῃ. δπὰ Κιιϊηοοὶ 
δχρίδίη λόγος ὈΥ αοοέγίπο, δηθὰ βυδ)]οΐη “ {πᾶΐ (ΠΘῪ 
ΓΊΔΥ ἰσαοῇ 10 ἴο οἴποιβ. Ργαίδγα!θ, ἤόνανοσ, 18 
1Π6 Ιηΐογργοίδί.οη οὗ Ν᾽ δία] 8, “1 ἢᾶνα τυρἢϊ ἰἤθπα 
ται ἴῃοιι ογἀογθαβί τη6, 1. 6. (85 ΤΙϊτΠΔη ΓΘ 4ΓΚΒ), 
οί ἀοςσίγηθ ἴῃ σοηθγαὶ, θὰ [6 Κηον]οάρα ροτγίαϊη- 
Ἰηρ ἴο {π6 ΕδῖΠοι ἀπα ἢΪ8 σοι!η56}8, ΘΒρΘΟοΙ ἢ ΪγΥ {Π| 086 
Τοἰδιϊηρ ἰο τῆ 8α]ναίίοη οὗ [6 Ὠιιπίδη Γᾶ(Θ, 85 ἴῃ - 
νογ. 6 δηὰ 17. 

14. Καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτοὺς. Μοβί πῃ! οΓΡΓΟίοΓΒ 
τοηοΥ {1||5 ἐλογοΐογθ. 1 ῥτγοίογ διέ. ᾿Ἐμίσησεν 18 
Θχρίδιηθὶ Ὀγ Καυϊποοὶ “ εὐἱδέ Παῖο. Βαϊ {Π6 σοιι- 
τηοη [ηἰογρτοίδίίοη ἤαέ ἠαΐδα, 15 ὈδίοΓ βιιρροτγιθά 
Όγ [λεῖ8Ίι Ῥδθγῆαρϑ, οννανοσ, ἴ τῆν Ὀ6 Ὀαβὲ ἔβϑη ἴῃ 
{ΠπΠ6 ρμγεδοηξ ; ἃ 86η886 ΨΨ οἷ, (6 δογιϑὲ ἔγθαυ ΠΥ 
[85 1ῃ 1Π6 (Ἰαβ51ς 4] ψυγίθγϑ, δη ἃ Θβρθοῖα] ]ν {π6 Ναὸν 
Ταβίαπηθηῖ. ΒΥ {Π6 τὐογἰά 18 Ἰεῖα πηθᾶηΐ (148 ἴῃ 
ΤὭΔΠΥ Οποῦ ρῥἷδοθβ) 16 ψου]αϊγ, νἱοίοιι5, δη υἢ- 

. δε! ονίηρ πὰ τὰ416. Βγ (Π6 ποέ δεὶηρ᾽ ἐκ τοῦ κόσμου, 
ἴ5 τηθδηῖ ἢοΐ ὑαϊηρ οὗ ἰπθὶγ αἰβροϑθίίίοη, Παρ τ, 
Ἰη1η4, δηὰ δῇεσί!οηβ, δηὰ ποῖ ἐοβίθγίηρ ἴΠπ6ὶγ ῥσγθ- 
)υα]ςα8:; Ὀγ ψῃϊςἢ {Π6γ σου ποῖ θυΐ 6 οἄϊοιιβ ἰο 
ἴδηι. ΤῊ 8. (48 Οτοῖϊαβ οὔβογνεβ) νγἃ8 ἃ πὲν στοιιηά 
ἔογ τοσοπιηθηάίηρ' [Π6πΊ ἴο ([Π6 ἔλνοιιγ δη4 ργοϊθοιίοῃ 
ὉΓ οι, 5ἴπος {ποῪ Παὰ ἱπουγιοὰ Παίνοα οἡ ἢἰβ ἃς- 
σοιιηΐ. , 
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15, 16. οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κάσμοα. 
ἽΜοεί ἐδτο τθεδτα, (πω τι δ τώ οὗ {πε86 ποτ ἴο 
Ὀ6 48 ἰοϊϊονβ: “1 18 ποῖ Τὴ}. ἀεβδίγε ἐπαὶ (πο 
δῃουϊάδὲ ἰακο ἰῃδπὶ οσυἱΐ οὗ (Π6 ψοσὶά,᾽" 1. 6. γεόπεοῦδ 
ἐλεπι ζγοπι ἐἠὲδ 6. “Γιϊ8η, Βονανογ, οὈ]εοῖβ, μας 
6805 σου]ὰ ποΐὶ ΡῈ βυρροβθεά ἰο ῥΓΑΥ ἔογ ἑἐἠαές δπὰ 
ἢα ἀηϊῖ65 ὙΠ Καυϊηοεῖ τη ταΚίηρ᾽ τ Ἔσργοϑϑίοῃ ἴῃ ἃ 
βρυταῖϊνο 8686, ἴο ἀσποία τ πππι πίη τὰ ἔγοιι 
186 "δύο νυ ἀδηροτθ, ἀπά δνογίηρ ἔγοπι ἢ θ πὶ (ἢ 6 
6ν}}5 οἵ (Π18 χοῦ]. Βιι {6 ἤγβι τηθηξιοποα ᾿πίει- 
Ῥγοίδι!οη 866 Π|8 (6 ΤΏΟΓΘ Ὠαίαγα! ΟἿ; ΠΟΙ ἀο ἰ 566 
παῖ 10 15 Π40]6 ἴο 8Υ νυ8}} ἰουπάεά οὐ)εςίίοη. [πῃ 
οτάεγ ἴο ποσὰ {ὉΠ}Υ σοιηργαμοη (δ6 ρυγροεγί οὗἁ 186 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ, 11 18 ῬΓΟΡΘΓ ἴο Ὀ6ΔΓ ἴῃ πηΠἀ ἃ τοιηδεῖς οὗ 
Οτοίίιι5," (Παι {π686 ψΟΓ8. ἅΓ6 5416 ἴῃ δχρέϊεαέϊοπ οὗ 
ἴ[Π6 Ρτδοθάϊηρ, δηά ἴοσγ [ἢ βδακα οὗ εἶτα ἀἰβοΐρ 65 [ἤθη 
Ῥιοϑθηΐ, 8παὰ ψ Πη Ποδτίηρ. ΤΠ 8δῃη6 ΓΟΙΔΓΚ 15 
ΔΡΡΙΙσαὈΪ6 ἰο ΤΩΔΩΥ͂ ΟΠΟΙ ραβϑϑᾶρεδ ΟὗὨ [ἢ}}8 Ὀγδγοσ, 
πιο τηἰρσῃς οἰπογννῖίβα 866 πὶ ἰῃσοΏσΤαουΒ. Οὐ 
Τογά, ἐπογοίοσγθ, τηθδηΐ [0 ΔΙ γον νᾶεη ἢ15 ἀϊ5- 
ΟἾΡΙ685, υηάδϑγ {π᾿ ὈἰςΓῈΓ Ρϑγβθοι τοῦ {πΠ6 ν ψου]Ἱὰ ΡῈ 
οΔ]οαὰ ὕροῦ ἴο ὈθᾶΓ, ποῖ ἴο τῦϊδ ΟΓ ὈΓΑΥ ἰοσ ἀδδίῃ, 
βίησο 6 δά ἱπηρογίδηϊ ῬυΓΡΟΒΘ6Β ἴῸΓ [6 πὶ ἴ0 ΔΏΒΨΟΓΣ 
αυτίην ΠἸΔΏΥ γεδΓβ: δί ἴΠ6 88Π|6 {1π|6 βιιρρΘβιηρ᾽ [0 
ἐπ 6 πιοῦνα8 ἴῸΓ σοῃβίδηον δῃα ἰογιϊ46,1η {πον Ὀ6- 
ἱηρ ἀείξηἀρα δπα ργθϑοῦνθά υηάϑγ [Π6 βογγονβ ψ ἢ οὶ 
Βυττουηἀεα ἰΠοῖη. 'ο 1086 σοτητηθηΐδίογβ το ἴαϊκο 
τοῦ πονήρου ἰο ἀξδηοία ϑαίδη, 1 σα ὈΥ̓͂ ΠΟ ΓὩ6ΔΠ8 
φϑϑϑηΐ ; (δου ρσῇ 1 ἢ48 Ὀδοη 50 υηάεγβίοοα ὈΥ̓ Βοῃς 
δηςίοηΐ δηά πιοάθγῃ [:ηςοσργθίεγθ, Θϑρθοϑ} γ Βρ. 
Ῥραγοα δηὰ Κυϊποοὶ ; (ἢ6 ἰαίίον οὗἨ ψῇῃοπῦλ σοΙρδΓοβ 
1 δοδη ὅ, 19. Μεῖϊ. 6. 18. δηὰ οὔϑβογνεβ ἰδὲ ϑαΐδῃ 
15 Ὦ6ΓΘ τη θη οηθά, βίηςα ἴπ6 Ψ6ν})}28 864 ἴο 48ςτῖθα 8] 
δν 8, θνθὴ (6 οτγἰπηθ8 οὐ πιθῇ, ἴο ϑδίβϑη, 848 ΠΟῚΣ 
ΔΌΓΠΟΙΓ δῃα ρῥγοιῃοίοσ. “"θησο (σοῃίϊημθ5 ἢ6)) 8}} 
ΟὈβίδο 68 με ἢ ̓προαϊπηοηΐβ ἴο (Π6 ρτοραρδίίοη οὗ [86 

Ἀ ἘὼΛΡῚ (ἢϊ8 γουχαγί, Βούονου, πα Ἰοαγποαὰ οοϊητηθηΐδεου. τγᾶ8 1 - 
ἀεδιεὰ το Επιμγαιΐυ8, νἤοθα νγοσάβ ἀγὲ ἴπεβε : Σαφηνίξει τὴν εὐχὴν, 
δι’ αὑτοὺς, ἵνα θαῤῥήσωσι μᾶλλον, ὡς οὖκ αὐτίκα τεθνηξόμενοι πρὸ 
τοῦ κηρύξαι, ἀλλὰ καὶ τῆς παρὰ τοῦ πατρὸς φυλακῆς ἀπολαύσοντες. 
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Ὁ Γϑείδη τοὶ ρίοη ἃγα, δοοογάϊΐηρ ἐο (Π6 υϑᾶρε οὔ δος 
ΝΟΥ Τοβίδημθηΐ, δϑογιροα ἰο δαίδῃ, ψῇἢο 15 8414 [9 
ἼΔΥ βῆδγοβ ἴογ {86 ἀἰβεῖροβ οὗ (ἢ γίϑί, δηά ἰο ἰηϑεὶ- . 
ραῖα {Ποῖ ἴο δροβίδου ἔγοπι {π6 (ΟἸὨὨγιβιίδη σα] σίοη." 
δ66 {Π6 ποία οὐ Μοίι. 6, 18. 1κὸ 929, 8 δηᾶ 1. 
“οόδη 18, 97. Ὁ" 

Βυΐ (45 ΤΙ ΟὈδβογνθ8) (ἢ086 ΒΟ τηδἰηξδίη {δΒαΐ 
[6808 [8 δοοσοιητηοάδί σα ϊπ|56]} ἴο (ἢ ΟΡ᾿Πΐοη8 οὗ 
106 νυ]ρδγ, δϑογῖθο ἴο οὖζ 1 ,ογὰ βοηίπηθηΐ8 ψῃϊοὶ 
ΠανοΓ αἸἀ οΥ οομά Ῥτοσδοα ἤϊομ) ἤῖπη, ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ ἴῃ 
ῬΓΑΥΟΓ ἰο Οοά, 88 15 τπηδηϊεϑὲ ἴσου) ἰδ [Ὁ] ον ηρ; 
ΓΒ. ΤΠ βαίδβι 1 ουργοίδίοη 866 18 ἴα 6 {δδὲ 
οὗ βίϊιιβ, 1γ8οῦ, Οτοίδιβ, [ρο, (δ ρθΕ}), 
Νορββοῖί, Ἐοβθηπι., δηά Τιϊίδϑη, ψῆοῸ ἴδκθ τοῦ 
πονήρου ἰῇ ἴΠ6 ΠΟΌΪΕΓ ρἝΠΘΘΓ, 48 ἴῃ Βοι). 12, 9. 4 
ΤΒοβ9. διὰ οἴῃ ἴῃ (16 δαρίυδριπί. ὙΠ6 ΓραβΟοῊ8 
ἴον 1}}|8 ργϑίδγθηςβθ 4Υ6 88 ἔοϊϊονβ: 1, [6 β6ῆ86 ψὨῃϊοἢ 
10 γι6 148 185 τὭογο δχίθηβινα: “ὁ. ᾿Εκ 18 ἸΏΟΓῈ ΦρΡ]σΑ0]6 
ἴο ἃ δέαέε δῃὰ οοπαϊέίοη τ 84 Ῥεγϑοη ; [16 ἰδίίος 
ΤΑΙΠΟΓ γραυϊτίηρ ἀπὸ. 8. Ἴδα βιρῃηιοδίίοι 18 σλοσα 
Β {40 6 ο {86 οσοῃίεχί, 

5111 τ[ο86 ψῆο δᾶορί {86 πειμξδῦ ΔΓΕ ποῖ αυ16 
δρτοοα οἢ {116 δόη8δ6. ϑοίῃβ [86 1 οὗ πιογαΐ εουἱϊΐ; 
σι ῇϊοῖ, Βονονοῦ, 86 οη8 οί δβυϊαῦϊα ἰο {ἢ 6 σοηΐοχί. 
ΟΥμοῖβ υηάἀογβίδηα οὗ 10 ρῃγβίοαὶ ον], οαἰανιὶέψ ἴῃ 
ΒοηοΓΑΙ, ΔΙ ΟΙΥ, ϑ0ο ἢ ἃ8 ἅγοβα ἴτομι ἔπ ᾿δίγοα οὗ 
16 ον, δπα 186 νϑγίοιιβ αἰ ηου (168 οὗἉἨ {Ποῖ δγάυοιιβ 
χοῦ. ἘΕΧδιΏρ]68 οὗ {Π15 ββηϊποδίίοι ἃτο ἰουηά ἴῃ 
2 Τίηι. 4,18. ὙΒααχρταββίοη τηρεῖν ἐκ τοῦ πονήρου 5ὶρ"- 
Ὠϊῆδ5 (δοςογαΐηρσ ἰο ΤΙ 4η)}) ἰο ἀρίθπα δ οὔ [ἢ 
ἀδηρογβ, ἀοἰνοσ Ὠϊπὶ οὐἱ οὗ “δ᾽ 168, 80 τπδί [δε 
ἔγοπι Ὀαίηρ ἴο [15 (δ τ πηεηΐ, ΠΟΥ ΤΥ γον Ὀ6η6- 
ἤρα] ἴο ἢ. ἘΧδιρ]68 οὗ (Πὶ5 8:9η1:Πσδί]οη ΓΘ 
ἔουπά ᾿ῃ 2 ϑδ). 4, 18. δηᾶ εἰϑεγνῆοσθ ὅδθα μδτηρα 
1η ]ος.. ψῆο 88 οἰδδογδίεϊυ ἀβίδιϊϑδα {πΠ6 σοιῃηροηθηΐ 
Ρᾶγίβ οὗ [ῃ6 πόνηρον, ἰο νος (ἢ 6 Δροϑβ.168 ψου]α ὃ6 
δχροβοά, δῃὰ ππάθγὺ ψὨ] ἢ οὐγ ἴνῸ ἀλοῖΝ {Πδὲ {π6 
ΤΏΔΥ ὃ6 βϑυρροτίεα, δηὰ δἱ Ἰοησία 6 ἀαἰϊνογοά ἔγοσῃ 
[Ὠ θη}. 

17, 18. ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου. 8 [ΔΓ 
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οὖν Τιογά παῖ ρῥγανθά ἔογ [5 ἀϊ8ς 1 0165 δηᾷ ἴογ ἐδεῖγ 
σΟηϑίδπου ἰῇ [6 ἴαϊ{Π. Ετοπὶ (18 νεῖβα ἢ 
ἡ ψδονὸι οἵ {η6 Ενδηροίοαὶ οσα ἴο Ὀ6 σοπηη 6 ἴο 
(πεῖν σἤαγρο, δηἀ ΘΧΡΓΘ88685 [118 νυ 5ἢ ἴῃς {Π6 Ὺ βῃουα 
Ὀεὲ ψ ῇο}]}ν ἐἰδαϊοαῖοαά δηἀ ρίνϑῃ ὑρ ἴο 11. 

᾿Αγιάϑειν, {πκ {16 ΗΘΌγ. Ὁ, 5'ρηιῆοβ ἴο βοραγαίθ, 
Βα δρᾶγί, δηὰ σοηβοογαῖθ ἴο (σοα οΥ [18 ΨΟΓΒΏΙΡ, ΟΣ 
ΒΟΠΊ6 ἰ».91η688 σοπηθοῖθα ΜΙ το] ρίοη ; [80 ἴο ἀβαϊ- 
σοῖο ἴο 80πη16 ςογίαίη οἷςοοθ. Ηδηςθο, ἅγιος ἀδηοίοβ 
βδογοά, οσοῃβοογαῖοθα ἰο οά, ἀδβιιηρα ἴο βοπιο βασγοᾶ 
οἴςο. Τἤυϑ9, Ργθϑίθ τ γο. 5814, ἁγιάδεσθαι, ἴἰο Ὀ6 
βδποι ρα δηᾶ σοηϑοοτγαῖθα ἴο {6 βογνίοα οὗ [6 
[6πηρίθ. ὅε6ε ἔχ. 20, 1. ἼΤΠα Ργορἢοῖβ ἴοο, δπὰ 
ΑΡροβι168, ατὸ δ] θα ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι, τηΘἢ σοη86- 
Ἄσγδίθα ἰο Οοά, ἰῃ σεβρϑοί οἵ τπεοὶγ οἢϊςθ. 5686 4 Ῥεῖ. 
1, 241]. Τῇ ΕδίΠοΥ 430 ννὰ8 84, ἁγιάσαι, ἴο ἢᾶνα 
σοηβοογαίθα δηά ἀδθδιϊποα τπ6 ϑοὴ ἰο ἴῃ6 νοῦκ 
ΔρΡροίϊηϊοά ἴοσ [γϊπὶ ἴο ρογίοτηι οἡ θαγίῃ (866 10, 806.) ; 
88 ΟἿΓ [οτ ἰ5 841 το ἴᾶνα ἀδνοιϊοα ἢ πΊ86 1 [ῸΓ ἢ 18 
Πιβοίρ᾽ε8. Ώθη, {πογοίογο, ἢὯθ ργαγθα ἰδαΐ (6 
ΒΔ ον νου] σοηβθοταῖα {πὸ Π)ι8οὶρ͵65, ἢ6 δχργαββϑά 
Ὦ15 ψ 15} {πᾶ ἴῃς ΕΔΙΠΟΓ ψου]ὰ σαυβ6 {ἰεπὶ το ἐ66ι- 
σδίθ, 86οῖ δρατγί, δΔηὰ ἀδνοίθ {ῃαπηβοῖνθβ θη γοὶν ἴὸ 
{ποεῖν Ενδηρο)!ς}} οἷϊοο. ᾿ΓὮ]8 Ὀ0 181 6885 ΟὟΓ [ΟΥ̓ ἢδ5 
ο816α ἐῤο ἐγ μές, ἀπὰ ἐὴν γιέ. ἙἘοτ Ὠδ δηίτγοδίβ {Π6 
ἙΔίΠογ ἴο σοηβοογαΐα (ἤθπὶ ἴῃ || 5 ἐγμέθ. Ἡρτο τὶ 
τη8ι Ὀ6 οὐβογνοϑά, ἐπδΐ ἐν τῇ ἀληθείᾳ 18 ἴον τῇ ἀληθείᾳ, 
οἵ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, 70 ἴ{π ρΡτοπιοίίοη οὗ τῆν ἔγυῖῃ. 
(Τιϊη8η.) Καυϊποοῖ ἀπά δοιμ!θυβηθι γοη δῦ ἐν 6, 
γμοά αἰέϊπεέ αὐ, ἴον τῆ6 ῥτγοΐεββϑίοῃ δηᾶ ργοραρδίίοη 
οὔ {η15 γαίῃ. ΓΘ ραββϑᾶρθ 5. {Π0 ἐρραη ἐβνοῖροι ὈγΥ 
Μεάδ : ““δεραγαία {πὶ ππίο {πΠ6 ΜιηιϊβίγυΥ οὗ {6 
Τεἢ, (Π6 ψογὰ οἵ {πὴ (οβρεὶ, νὨϊοἢ 8 16 ἰγατα 
δηά νον βοδίίοη οὗἁὨ {Ππ6 ργοπη868 οὗ (ὐοα." Απὰ 80 
ἀν Ῥβᾶγοθ. Αἱ ἁγίασον, πηυδί Ὀ6 υπάἀεογϑίοοα σοΐ, 
Ψ ὨΏΙΟΝ 185 δἀάρα ἴῃ Εχ. 18, 9. Νυῃι. 8, 18. ΤΠ6 
γῈΘ ΟΉ ἴον {Π18 ἀδαϊσδίοη οἵ ἐπ ηηβοῖναβ το ἴΠ6 (ο98- 
ῬοΪ 15 βϑιισροβίϑα ἴῃ {Π6 [ο] οντηρ νογάϑ8, ὁ λόγος ὁ σὸς 
ἀλήθειά ἐστι, ΜΨὨϊσἢ ΔΓ6 ΟΥ̓ ΠΔΩΥ πηοάδιῃ ᾿πίθγργοίθγῃ 
τοηάογεα, “ ΤῊΥ νοι 15 ἐδθ (ἢ. Εογ, {πουσῇ 
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{Π6ΓΘ 15 ΠΟ γίϊοα ἴῃ {6 οτἱρίηαὶ, γοῖ {Π6 σοηΐϊοχε 
866 18 ἴο ΓΟΠ]ΠΌΪΓΘ υ.8 ἴ0 δέρροδο ᾿ῖ. “ΒΥ ἀληθεία (οὉ- 
86γνο8 Τη(πη8η,) 18 πιϑθὰηΐ [ἢ6 Ποδάβ δηά ϑιπὶ οἱ 
Πινίηθ ἀοοσίτίηο, ἡ αἰώνιος ϑωὴ (866 νϑγ. 8.) (π᾿ ΟΪΥ 
{Γ16 ΨΑΥ ἴο δία!) οἴθγηδὶ 16. ΤῊ οἰδιιϑ6 566Π|8 
διἰδὰ ἴον {ῃ6 ᾿ηϑίτυοιίοη οὗἩ ἴῃ8 Αροβι168, ἴῃ ογάογ 
ἴο οχοίτϊθ {Ππ6πὶ ἴο ἀδνοίθ 411] {Π6]γ βίγθηριἢ ἴο, πᾶν, 
Ἔνθ ἰὰῪ ἄονῃ {πΠ61Γ ἰἰνθ8 ἔογ, {Π18. ἐγσαϊῃ. [Ι͂}ἢ τῃ15 
νον {Π6 ννογὰβ πηοῦιὶ 1ὴ6 βϑγίουβ δίίθητ ἢ οὗ 41] 
ψ ἢ Ο ἢᾶνο ὑπ ογία Κοη {Π6 βδοογάοίαὶ οῆοσ.. 

18. καθὼς --- κόσμον. ΤΠ6 56η886 οὗ (6 ρᾶϑϑβᾶρθ 
ΤΑΥ͂ 6 {{||18 ΘΧΡΓΘΒΒ6( : ““Α.5 ἴῆοιπι Παϑ8ῖ δοηξ πι6 ἰηῖο 
τ(ἢ6 Μοῦ] (10 πιδηϊεϑιί {6 ΕΔΊΠογ, Η]8 σοιη56}8 δηά 
ἄθογθθβ ἔογ ἴῃς βαϊνδίίοη οὗ πηθη), 80 πᾶνε ὶ αἷ8οὸ (ἴα 
6 τηδηηθι}) 8δ6πέ ἐΐοπι τηῖο {π6 νου], (1η ογάοθσγ (ῃδὲ 
(ΠΟΥ ἸΏΔΥ τηδηϊοβϑιὲ δοῖἢ τη6 ΕΑΙΠΟΓ δηὰ {π6 δοη).ὕ᾽᾽ 
Τηδῦ ΠΟῪ ΠΊΔΥ ΔΟσΟΠΊΡ 88 {Π|8, Οὐγ ον οηΐτδαίβ 
ἴον ἤθη {Π6 δβϑϑιβϑίδηςθ οἵ {πΠ6 Ἐδίμοσγ, ἅγίαϑον αὐτοὺς 
ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου. Βιιὺ ἢθ ΠΙπΊ86 1 Ἰαϊὰ {π6 ἔουηάα- 
τἴοη, ἤθη ἢξ 8814 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάϑω ἑμιαυτὸν, 
ἐπαάθοὰ (καὶ) ζον" ἐΐλθπι 1 ἤἄαυθ σοπδοογαΐοα πιψδοΐξ, 
1. 6. 1 Πᾶνα ἀραϊσαῖοα δπα ἀσνοίοα τη νβ6] Ὁ το {Π θη], 
1η ΟΥΓδγ ἴο ργοιηοίθ 1Π61Ὁ βδησ(σδίοη, (Παὺ ἐλεν αἶδο 
ὯΔΥ ὃς ἀσνοίθα (ο {π6 {1.7 Ηδτγα να πᾶν [6 

ἘΞ ΘΟΙΠῚΒ (Ομ θηἰΔίοΟΥβ, [ὉΠ] οὐνῖρ᾽ Ο ἢνγϑοδίοτι δηἀ ΟΥὙσ]], ἰηϊοεγρτοῖ 
ἁγιάθϑω ἑμαντὸν, οὔεΥ πιψδ8εἰ αἬ α υἱοίδιη απὰ ξαοτὶ σα ἐο σοὰ. Βαῖ 
118 18 ραυΐπρ Π0 τορασὰ ἴο ἢ οοηϊοχῖ; βίης Ὠοϊῃϊηρ 18 δαϊὰ οὗ 
1η6 ἀσαῖῃ οὗ (ἢγϑὶ δα Ποῦ ἴῃ νἢδὶ ργοσθάθβ οὗ [Ὁ]]οννβ. ᾿ 

1 [πῖρο6, πόνον, ἴδ 68 ϑἴγοηρ ἐχοθρίίοῃ δἵ {Π͵8 ἱηϊογργείδίοη, 
88 ΘῃσΓνβίϊῃρ, 6 5686 ; διὰ δι 8 γ οοηϊθπ 8 ἴπαϊ ἁγιάθϑειν πυϑῖ 
ἴθϑηῃ δαποίν, δθὶ ἢοΐ πιϑρεὶν ἀδδβιΐηθ, ἢΐ, δηὰ ϑεραγαῖθ.0 “Ἅ" Εοὸγ 
(ϑ8γ8 [)6) 88 ἁγίαθϑεεν, Κα ἴῃ6 Ηεῦ. ὩΥῚΡΠ 8 υδϑοὰ βΘΏΘΓΑΙΥ οὗἁ 
ΔΩΥ Ββοραγαϊϊΐοη ἴο Ὠἰνίηθ νγβῆϊρ, 80 ἱΐϊ ἰ9 οιωρμϊογεοὰ Ὡρεεξωϊ οὗ 
Ῥυίεβίβ (866. 1 Οἤγοη. 93, 833.), δηὰ 8δογίἤοεβ (δε [,εν. 422, ὦ ἃ 8. 
θευϊ. 19,0.) ; πὰ ἐπ πὸ οἴδιογ βίρηῃϊ!δβδοδίίοη οδῃ 1ἴ δ γα Ὀ6 δα πιο]. 
1εἴ, Βεοδυβα νὰ ἴδνα ἴῃς ργεβεῃῖ ἴβηβθ, ῃ οἢ ἀοϑίρηαῖθβ ἴῃ 6 διιδὶ- 
6688 ἴὸ νΥἢ οι (γῖϑι ννὰ8 ἴδε δα γοϑϑίηρ Βἰπη86]}, Ὡδιηθῖν, 8. ρ88- 
ϑίου δηὰ ἀδθδίἢ, νυ ἢ ]οἢ 15 80 οἴϊεῃ ἀδϑῖρηδίθα ὑπάο {Π6 δ] θη οὗ 
ἃ βδογίῆοθ, Φήϊγ. δίηοβ βυσἢ ἃ ψοῦᾷκ 18 ἀεβίρῃαίεα, νγῆοβα γεβαϊῖ 
ψου ὦ ὨΘΟΟΒΘΑΡ  Ὀ6 ἴΠπ6 δαποι  βοδιίοη οὗ ἴῃ ἀϊδοίρ]68 ; νον ἐ8 
Θθρϑοΐδ!]ν δρργοργίδιθ ἰο ἴΠ6 βϑδοσιῆοα οὗ πὸ ἀθαίῃ οὗ ΟἸγίϑοῖ, ϑαΪγ. 
Βεοδιιθα ἴΠ6 οἴ Γ δι βοδίίοηϑ ἂτα ποῖ Π6ΓΘ δια. Β6581468, 'ῃ- 
δυριγαίοη ἰο 16 τηράϊαῖοτ! οβῖος οὗἉ ΟΠ γὶϑὶ 15 ἠδ ἴο ἰη 10, 86.; 
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Ῥγεβεπί ἴον (86 Ῥγοίογιΐο, ἁγιάϑω ἴογ ἡγίασα. Ὑπὲρ 
αἰὐτιδν, οογμηι σαιιϑά. “ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι, 
“τὲ {ΠΟῪ δἷδο, δῖοι πν ἀδραγίυγο, ΠΊΔΥῪ αἰβοἤαγρα 
(Π6 οβῆοα οἵ τὴν ἰερσαῖθα, Ὀθίηρ, ΌΥ π|6 ργοραγεά [Ὁγ 
εἰ6 οὔϊοε οὗ Ιηϊογρτγοίογϑ οὗ ἐγ Ποςσίγιπο." (ΤΙ πδῃ 
ἀηὰ Κυϊη.) Οὐυν Ιωοτά, 1π ἀοἰνογίηρσ {Π6 αἰνίη6 
ἀγα τἢ 5 οὗἁ ἢ18 ἀοςίτίηα, το]θοῖθα ἤοπῃα ; Ὀυὲ ρογη θα 
811 τηϑη ἴο Δρργοδοῆ. Ὑοῖ {6868 ἢΪ8 ἤ) δοιρέοα Ἅ6ΓΘ 
δ) ἃ ΠΙΔΉΠΟΓ ἱπέογιου 5 αὐπιϊδδίοπῖδ. ΤῸ ἑἐήδθηι ἢα 
ἀονοῖοα ἃ ρεσου δῦ διϊοπίίοη ; ἴπ 686 ἢα ἰπϑίγυοίοα ἴῃ 
1Π 6 πιγβίοθγιθβ οἵ ἢ5 ἀοοίγιηθ, νῃϊοἢ ἢἣθ οουϊά πηοὶί 
σοπητημυηΐςαία ἴο οἴποτϑ ; δηά, ἴ{ι|5, το ἔθ ἢ6 τηὶρἢῃς 
6 541ἃ ἴο ἴᾶνα ἀσραϊοαδίοα ἢἰπι86} 5. Βιιϊξ 85. πα δὰ 
ἀονοϊοά δ᾽ πη861} ἴο ἢ18 Π18ς. 1068, 80 1 νγὰϑ ἢ 8 νυ ]ϑἢ 
(πᾶν {ΠΥ 8ῃουϊά ἀσνοῖα {Π6ηη8εῖν68 ἴο οἴ Γ5, 1. 6. 
ΘΙΡΙΟΥ τῆοθΓ νἤοΐα ᾿ίνθ8 ἴῃ ργοδοδίηρ (ἢ6 (Οὐοϑρεί. 
Δηά [Π]8 (6 ΠὨ18ο 1068 ἀϊά, βίησε τῆογ ἀδνοίοα {Π6π|- 
δεΐνοβ ἴο (Ἰ]γ8ὲ δηά ἢ Βοἰρίοη, ᾿νοά τπηΐο (Ὠγίβε, 
δἃηὰ 5υῆετοαά δηὰ ἀϊδὰ ἰῃ {16 σαιι86 οὗ ( γίβί : δ] 
ὙΠΙΠὮ τδν 6 σοργο;οηάσδά [ἢ [Π6 ΟΧργθβϑδίνα ογὰβ 
οὔ δὲ. Ραυ], “" Ὁ γίϑε ἰ5 Ὧν [τἴ6." Τῆι ΟΠ γϑὲ γὰ8 
ΘΒρΘ ΟΠ 1[Π6 Ποδά δηά βιπὶ οὗ (δὶς ψῇῃοὶς ἰηβίγυο- 
ἔοη ; 6 ὑδριπηΐϊηρ δηῃὰ ἰἢ6 οηὰ ψὰ8 Ογιβί. 
(ΤἼμπιδη.) 

20, 41. οὐ περὶ τούτων δε --- εἰς ἐμέ. Νον [ΟΠ] ον 8 
ἔπε ἐαβὲ ραγέ οὗἩ (Π]8 ῥγάγθγ, ῃ ἢ 15 αἀἰτγθοίθα ἰῃ 
Βα Π οὗ αἰ Ὀ6]ΊΟν ΓΒ : “ νιεϊέλον,, ποισουον,, Ὧο 7 ργαν 
,70» ἐΐοδε αἴοπο (αν [)ἰδοϊρί65), διιὲ γον ἐΐοδο αἶεο, τοῖο, 
ὃν πιν ἱπδέγιοξϊοη, 58ΜΑ1,1, δεοοπιθ δείϊουογς ἐπ πιο, απά 
ἐπιῦγαοθ πὶ γοἰϊ σίοη. Ἐοτ ἰἢδὲ 18. [6 86η56 οὗ πιστεύ- 
εἰν. ΒῪ λόγος, 18 ΠαΓα τηρδηΐ ἴτῆ6 σπϊοῖ ργϑοοηΐμηι 
ευαπσείϊοιπι. (866 1,Αῖηρ6.) ὙΤίιθ β6η586 οὗ (Π86 ννογάβ 
ἵνα πάντες ἕν ὦσι, ὅτο. (1ὴ ψηϊοῃ οὐγ Τογὰ ᾿γαΥ8 [ῸΓ 
ἔαΐαγα ΦΌ]]Οννογβ,) πᾶν 6 ἰἢιι8 εὐρτξεκεῖν : “{δδξ ᾿ 
(ΠΟΥ ΠΙΔῪ ἰᾶν 8 ᾿ηἰϊπιδῖθ σοη]υποίοη ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
διηοηρβί {Ππδηηβεῖνεϑ, ἴῃ τοϑρθοῖ οἵ ἴδ: [ἢ δηά [ἰΐθ, θυΐ 

. δηὰ (ἢ νεΥῪ ϑασογάοίαϊ ᾿πδιρ ΓΑΙ ΟἽ νγὰ8 τηϑὰα ὃγ {86 δρυϊη ΚΙ οὗ 
ἐπα Ὀ]οοα οὗὨ (ἢες νἱοῖΐπ." ϑοίηθ οἴ ποῦ δγχυμηθηϊθ ἀγὸ Ὀγουρῶϊ ἴΌΓ- 
νγαγὰ Ὁγ ἰδ6 Ἰεδγηθα οομηπηοηϊδίου, Ὀυϊ αἰ οἵ (Ποπὶ ἀο ηοΐ διηουμῖ ἴο 
ῬΓΟΌΔΟΗ ν, ΠΟΥ διιβῆςα ἴο ῥγονα ἢΐϑ μοϊηΐϊ, 
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δΘρ οῖΑἢν ἢ 1Π6 ἘΔΙΠΟΣ δηά {η6 δοη." (ΤΙ πδη.) 
7 15 γίδιμ), ἔγοσι {Π6 σοπίοχε, ἐπὶ ἢ 686 νογάβ πηγυϑῖὲ 
Ὀ6 υπαογϑίοοά οὗ Ιηἰϊδῖα σοπδβοηΐ οὗὨ ν]}, ἀδβίγοϑ, 
δηἀ ΡὈΌΓΡΟΒΟΒ, Θϑρθοῖαὶν 1ἢ σαβροοῖ οἵ ἀοοίγῃδ 
(σοιραγα νοοῖ. 11.): 4. ἃ. ““τῆαϊ 41} τῶδυ τηδϊ πιδίῃ, 
Ρτοίθβϑβ, δῃὰ [Ὁ] ον τα βᾶιῖὴθ ἀοςοίγιηθ, Θχρυθβ5 ἴξ 1ἢ 
{πεῖγ ᾿νθ8 8Δπα δοίοη8, δηἀ {Πὺ8 ἄστοα ἰοροίπον, δηᾶ 
Ιηδηΐαῖ ἢ ΟὯΘ Οοδ86 ψιἢ τηδῃηϊπ)οιβ ΓΠΟηβοηΐ.᾽" 
(Κυϊποεϊ.) 

ἨἩον νου, οὐἵγ 1,οτή, ἴῃ {1686 ψνογά8, ἀο65 πο πηὸδῃ 
αν σοῃ]υποίοη ἃπλος πηθη, θὲ ἃ ῬΘΟΌΪΔΓ ΟὨΘ6, 
ΒΌΆΓὮ 88 δι} 05813(8 Ὀοΐψθθῃ ἴΠ6 Εδίποσ δηά [ἢ6 ϑοῃ,]. 6. 
οἶοβο, ἐπι πηδίθ, δηά οἰ οδλοίουβ, ἵνα πάντες ὦσι: ---- σοί. 
Νον, [86 ΒΑί]οῦ δηὰ {6 ϑδοῃ, 88 ΤΠΘΥ 8Γ6 οὔθ 'ἢ 
ὩὨδίᾳΓΟ, 50 ΔΓΘ {Π6Ὺ 1η ἴον, ψ1}}, αηὰ ψοῖκ. (δες {Π6 
Ὡοῖα οἡ 10, 8380.) δυςῇ ἃ σοηῃ)υποίίοη οὐρἧί {πο ἴο 
Ὀς διθοηρ ΟΠ γ]511Δ 08 85 β0515(5 θείη {ἢ6 ΕΔΙΏΘΓ 
δΔηα τῃ6 δοη. (ΤΙ Ὡ8η.)] δο Ιρῃᾶὶ. Ερὶβῖ. Ρ.. 20. 
(εοἀ Ὀγ Βυϊκίου), πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς ΚΊΡΑΝ Αι τοὺς 
ἐγκεκραμένους οὐτῶώς, ὡς ἡ ἐκκλησία ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ὃ 
Ἰησοῦς Χριστὸς τῷ πατρὶ, ἵνα πάντα ἐν ἐνοτήτι σύμφωνα 
21 ὈΙΔΙΏΪΥ τοργαβοηϊίηρ {Π6|Γ ὑπ] οὗ διδοίη, 88 
οἰ 510}118γ ἴο {πὶ ΠῚ ᾿ν ὨΙοἢ 8 0515(8 θα θη 

{Π|0 Εδιθογ δηὰ ἰῆα ὅοη. ͵είβίθιῃ ἤδθσα σϑίθιβ ἴο 
1 Οογ. 8, 11. 11, 8. Ερἢ. 1, 10 8πά 11. 4, 1δ ἃς 16. 
ῷ (ἤγοη. ὅ, 19 δΔηἀ 18. ΕΖϑοοῆ. 87, 19, ἀηὰ 21. Αοίς 
ᾧ, 44.---.47. 4, 82, 88 ἀπὰ 84. δ, 192, 18, 14. 

21. ἵνα ὃ κόσμος πιστεύσῃ, ὅτι σύμε ἀπέστειλας, 1. 6. 
{δαὶ [μ6 ψογὶὰ ἴῃ ρεηογαὶ, (πο 86 ψῆο ἤδνα ἢοΐ 
δΒεϊενοά, ο. Βγ ἴπ6886 ψογὰβ οὐγ [μογὰ πηθδη8, ἰῃδὲ 
ΒΌΟΝ ἃ σοιῃηπηπηϊοη οὗ ΟΠ γι ϑιῖΔὴ8 1 Ὀ6] 16, δοιίοη, 
νου αν βυθβίδηςα δηἀ θη]ουτηθηίΐ, ηγυϑῖ τοἀουπὰ ἴο 
ἢ παϊίλτα οὗ (ἢ κόσμος, ἰῇοβΒ6 ψῆο ἀο ποῖ φτγοίθββ 
Ὁ σιβι᾽ 5 ἀοοιγ δ : 8ης66, θη (ΠΟΥ 866 ἤον Οἷ086] 
ὉΠ γίϑιϊδηβ τα υηϊοά, ον ταὰοῇ ΠΥ ἴον δδοῖ 
οἴδοσ, δῃά ἴον τῃη6 ΕΔΊΒΟΣ δηά (ῃ6 ὅοῃ, δηὰ νἢδί 

. Ὠδρρίηθϑβ ὕἤθπος δοσγυ68 ἴο ὕπ6πὶ, ἴμῈῪ σδηποῖ Ἀαΐ 
τήδκα {Π6 1ηΐδγθηςο, [δὶ βοῇ ἃ. τα]! ρΊοῖ 15. ΠΙΡΉΪ, 
Ριοάυοίίνα Οὗ Πυϊηδη ΒΑρΡρΡίη688, δά {Ππδγείογα ἴγι6, 
δηὰ οὗ ἀϊνὶπα οτρσίῃ, δηὰ ἐηδς 268} ἮΔΒ (ΒΒ Β6 Ῥγο- 
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ξρ886 4 ΠΙΠπΊ56 1 ἰο Ὀ6,) {πΠ6 ϑανίουτγ οὗ [πΠ6 Ὠυπ]Δῆ ΓΔΟΘ, 
δπὰ 86πί Ὀγ {π6 Ἑάτποῦ. (ΤΙ 8η.) δε6 οἀάγιαρα. 
Οα {1183 νογβθ ΕὐΓγηλ18 ἢ45 {Π6 ἐο] ον ηρ ψοΙρ ον 
Τοιηᾶγκ8. Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἔμελλεν ἐμποδίξειν τῷ 
κηρύγματι, αἷς τὸ διεσ χίσθαι τοὺς κήρυκας, τῇ τε διαφορᾷ 
τῆς πίστεως, καὶ τῇ πρὸς ἀλλήλους ἀπεχθείᾳ, ἐπειδὴ, 
μαχομένων, ἐροῦσιν, οὐκ εἰρηνικοῦ εἶναι μαθητάς" εἰ δὲ οὐκ 
εἰρηνικοῦ, οὐδὲ παρὰ σοῦ ἀποσταλέντος" ὁμογνωμονούντων 
δὲ, καὶ τὰς ἐντολάς μου φυλαττόντων, γνώσονται πάντες, 
ὅτι ἐμοὶ μαθηταί εἰσι, καὶ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

ῷ, καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν, ἣν δέδωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς. 
ΜδηΥ δηείθηϊ δὰ τηούθυ σοιμηπιοηϊδίοιβ [Κα [Π15 
δόξα ἴο ἀδηοῖθ {Π 6 ρονογ οὐ ψογκίηρ πιίνας]θ5. Βιιΐ 
118. πη ογρτγοίδίοη 18 ἀἸβργονοα θγ ἴπ6 41} νῈσβ6, 1 
ψ ἢ] ἢ 7650, τερϑδίίηρ {6 ψογαβ τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν 
ἣν ἔδωκάς μοι, ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 5ρθδκ8 οὗ {6 Παρρ᾽Π688 οὗ 
Δηοίθοι 16. Βαβι 65, ([Π6 βυθ)δςὶ ΟἿ 1Π13 ρογιοη οἷ 
ΟὨ γιβι 5 νογάβ 15 ποί [6 Αροϑβι[68, θα 8}} Οιεινθδος, 
οὗ 81} ασθ8. (Κυϊμοεϊ!.) 

ΤΠεθ6 ογὰ 8 8.6 μἱδίην οὗἁὨ μτοαΐ τηομηθηῖ. Ιἢ {πδπ οὐν ϑανίουῦ 
Ῥτγοιηΐδοα ἰηἷ8. [ὉἸ]ΠΟνν γβ δ οἢ ἃ ΠΑρμίποθβ ἰῃ ἴῃ πεχῖ νου] 8 ἢδίἢ 
Ὠοΐ αηίεγοα ἰηΐο ἴΠ6 Ὠεαγί οὗ Ὠ)δη ἴο οοῃοεῖνθ. 18ϊ1. δ δοϊάβ ουῖ 
ἴο ἴῃ θην δ οἢ ἃ βίουυ 88 ἴα ννὰβ ἴο σεσεῖνο ; ἔογ Ὀγ ἴῃς δόξα Πα σεγ- 
ἴδ! Ωγ τηϑδηΐ (παῖ ννῃίο ἢ ἢδ αἰϊαϊποαὰ Ὀγ ἢΠὶ8 δβοθηβίοη ἴο ἤδξανεη, 
ὙὨοἢ Πα 86, 85 ὅοη οὗ σοί, νυ τ} τῆς Ἑαιῃόν ἤγοτω δἷΪ εἴθ ηγ, δπὰ 
οὗ ννιΐεῖ ἢ Ὧονν Ὀδοδῆηα μδυία Κοῦ, 88 805 οὐὔΓ ηαπ, πὰ ϑαυίοιγ οὗ 
ἐδε πωπιαπ τασα; δΔῃἀ δβρθοια! ἷγ ἢἷδ δι ΠΟΥ ΟΝΘΡ ἤγεῃ, ΠΕ Ϊγ, Ὦϊ8 
Βονογηδηοα οὗ ἴθ), ἈηἋἃ ΡΟΝΟΥ ἴο ἀεςϊάα ἡ ἰδεῖν εἴ θγηδὶ εἰοο᾽ ]Πἃ- 
το : ἴῃ δῃογῖ, ΟΥ̓ ἡ δόξα οὖν [(οτιἱ ἐποαιῖ 4}} [πῸ ὨΟΠΟΙΡ, ρμοννογ, 
δηὰ ἀϊκηϊῖγ νν ἰσἢ ὈΘΙΟΏ 8 ἴο ἢ πὶ 88 ἤεδά δηὰ 1 ογὰ οὗ (ἴ6 π)δη 

᾿ΣΒοδ. (8εε Ηςδγ. 2, 9θ) ΤῊ Ϊ8 σίογῳ ἴθ μτοῦλδ68 ἴπαὶ ἢ νν}}} Ὀδβῖον 
οη [5 [0] νεῖ : ὈΥ Ὠοἢ, Πποννονεῖ, ννο 8γὰ ἠοῖ ἴ0 υπαογϑίδηὰ τἢ 6 
4α)πε, Ὀυϊ δἰπιϊίαγν, δηὰ ἴ[ἢ6 σιεδῖοϑι οὗ νυ ϊο ἢ πηθὴ σα ὃ6 τηδά6 μᾶγ- 
ἌΚΕΙΒ. Δεδώκα ἰδ ἴὉΓ δώσω. ἸΠοτεΐοτο ἔγοπι (ἢγὶθῖ δίοης 8 (ἢ 5 
ἔυϊυτα ἔο] εἰν ἴο Ὀ6 ἐχροοῖοα. Ηδ ν}}} Ὀὲ {Ππ σίυεν, ᾿πδϑυμιοΐ 88 ἢα 
Ὑ}}} Ὀοδῖονν 1 ποῖ ΟὨΪΥῪ δ 186 βηΐγαποα ἴο δἴθγηαὶ ἰϊέθ, Ὀυΐ δἱδο ἴῃ ἰΐς 
ῬτορΤαβ8 υηἴο αἷϊ οἰεγηΐγ, ΗἜ ν}}} Ὀ6, ἰπ δεῖ, [π6 ἔουίαίη οὗ δἱΪ 
Βαρρίῃθεββ, ἴο 41} εἴθ τυ (ἔογ (δῖ ἰ8 ναὶ 18 πηϑδηὶ Ὁγ ἐγὼ ἐν αὐτοῖε). 
Βυϊ ἔγοτμ [818 ΘΟ Ὺ οὗ ΠΑρΡΪ 685 νν}}} 4180 ατῖβα δῇ ἱπιϊπηδῖδ 
εοη)υποίίου Ὀεΐνγθθη ἢ Ὀ᾽εβθεὰ {Ποηβ να: δηὰ {παῖ ἃ πηοϑῖ μεῖ. 
ἔεοϊ δηά οοηπηρίεῖα οηδ (νι οἢ ἰθ ἴῃ 5686 Οὗ ζἦνα ὦσι τετελειωμένοι 
εἰς ἐν). ΑἹ] νν}}} θ6 σοη)οϊπεῶ, οπα νν ἢ δηοίπογ, ἴῃ [Π6 βαπ|6 ἴδε] Ὡς, 
89 οὗ ἰονα, 80 οὗ Ὠδρρίηεδβθ, ππάθγ ἴῃ6 βᾶπια [ονὰ. Βαυϊΐί ἐπδῖ βοὴ ἃ 
ςσοη)υποίίου δοῖῖ νὴ ἴῃ ΕΔ ΠΥ αηὰ ἴῃ ϑοη, δηᾶ ἡ ἢ δδοἢ οἰ πο Γ, 
ϑου" α διιεἰδί, ἰϊ ἐδ ὨΘΟΘΒΒΟΣΥ {πὶ ἀνε Ὺ Ομ δου ἃ ἄποιο 6508 ἃ9 
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16 ϑανίουῦ δεηΐ ὈγῚ (6 Εδίμοῦ ἰηῖο ἴῃς νου]; (ον {παῖ 15 ννῆαῖ: 
“18 πιεδηΐ Όν ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμο----ἠγάπησας.) (Τιιτπηδη.}) 

Οη ἴδε γχορεξζϊοπ ἤεγα ἔοιιπα, πὰ ΟἹ δἰ ῃ αν Ομ 685 νυν ἢ ὁσουγ ἴῃ 
. ἴπ|6 Οοϑρεὶ, (πὰ νἰο ἢ παᾶνα Ὀεεη Ὀγ βδοῖπὸ ἰηὐηπαϊοϊουδ σοτηπιδηϊα- 

ἴογβ, 85 Ὦγ. νη, γεραγαάβὴ 48 ἱπίεγ μο αἴ! 0}5) κζ 13 ὑγορεῦ ἴο Ὀδδγ ἰἢ 
νη τς ἰηδίγυςσιϊνα γοσηδεκ οὐὗὁἩ Νοεββεὶῖ Ομιιθο. 7. ὦ. ρ. 82. “.κ6- 
ρει ΟὨγίβιυ3 εἴ οδ ἀ6π) ἔογθ, εἵ ᾿ἰΙβάθηι ροβθθα νεγὺ 8, ἰὴ αιΐδι5 ρταῖδ 
ᾳφυεάδτα περ]! ρεπιία τορι πδῖ, μγοίεοϊα ΑὉ υπὰ αὐδϑὶ οὐρ!αιοης, 4185 
ΟΠ ΘΙ σοι ρα886ῖ δηϊιηυ τ Οἢεϊοιΐ, οἱ ροεΐοτγα δυο 8 ἢ οὶ δυο 1}. 
40 αἰδοϊρυϊογιιπλ ρ]θμο, 40.816 μϑβοΐυ8 δροηίθ δι 11, αιιδδουηηϊια 
ἸΘη11 ΟὈνοσβϑθηῖιν, ΠΟ αιεοτὶϊ Οροϑύοβα ἡι85 δἰηΐ, διιϊ 40 πιοάο 
ἀϊοεηάα.᾿" 

Οη {Π6 86η86 οὗ τέλειος Δηἀ τετελειωμένος 8.06 Ηδ- 
886:.9 Ὠϑδεογί. οἡ {λι|κὰ 15, 9 ἂς 10. Βι0]. Βγϑηι. 

24. πάτερ, οὗς δέδωκάς μοι, θέλω, ὅς. Ουν 1,οτὰ 
ἤθΓα Ὄχρ δὶ ῃ8 δροοϊαἐέψ ᾿]ναὶῖ πα πηθδηΐ ὈΥ τὴν δόξαν, 
[Π6 σίογψ νι ̓ς ἢ ἢ6 Βῃου α Ὀαϑῖονν οἡ ἢ 8 Ὠ΄δοιρ]68 ἴῃ 
ΔΏΟΪΠΟΓ ψοσὶά, δηὰ ἴθ Μηδὲ {ΠΕ6ῚΓ ΠΔΡΡΙΠ655 ἴπ ἃ 
ἔυΐϊυγο βίαία νου] σοηβιβῖ. Αμπά αγίῃοι, 965}5 δ 8 
ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν, ἣν ἔδωκας μοι. Νον, 
{Π6 ἜΧΡΓΟσβίοη ἴο 566 {ἢ6 ρογυ οὗ (Ἰσῖϑῖ, ἀδποῖθϑ ἃ 
ἔθ ΠΟΥ τῆγοο-ο] 4, 1581, 1Ὸ ροββθ58 ἃ ποῦ ρογίροϊ 
Κηοιυίράσο οἵ {Π|0 τη] ΒΥ δηὰ ρἵογυ οὗ {Π6 Εδίῃοῦ 
{Π8ῃ σὴ δνϑῦ ὑ6 διἰδιηβθα ἴο οἡ δαγίῃῇ. (5661 Ζοΐιη, 
8, 2.) Φα]ν, Τὸ Ὄχρογίθηςθ (ἢ ροῖσεν δῃὰ οἤεοὲ οὗ 
{π6 ρἴογυ δῃὰ πιδ)]εϑίν οὐ (ΑἸ γιδέ 1ὴ ἃ Ὡγ ῃίρσῇοῦ 
ἄσορστγοα [ἤδη οδῃ νοῦ θ6 ἄοπθ ἴῃ [ἢ}18 18. ϑά]γ, Απά 
ΘΒρΘοΙΑΙγ ο γανἐϊοϊραίθ ἴῃ (Π6 ρἱοιγ οὗ (ἢ γίϑβϑι, ἴο 
ΔΙΓῖνα δ σγθδίθγ δηα ρσυθαῖογ ρϑγίδοιοη δηὰ ἤδρρί- 
688, Β06 ἢ! αἰα (Ὠνῖδῖ δυγῖνα δὲ ὈΥ τ 6 σοϊητηηϊοη 
οὗ (πὶ ροῦν ψ ἢ νοῦ ἢ6 νῶ8 ᾿ηνοβϑίθα ὈῪ {ῃ6 
Ἑδίῆον, ἃ5 Ηρδαά δηά Ἰογσὰ οὔ 6 ἢυμπηδη τᾶς, 80 
Εοῃ. 8, 17. ὦ Τί]. 2, 11. δυσί Ψ1}} ΡῈ {π6 Ὀοδίϊ- 
(46 Θη]ογρά 1ἢ ἃ ιΐϊαϊο βίαϊθ Ὀγ ποθ ψῇο ἃγα ἴῃ 
118 ργϑβϑϑηΐ "6 Ὀγ (Δ οοπ)οϊηοα ψ 1 τἢ6 ἘδιΠοΓ 
δηᾶ 1Π6 ϑοη! Απά ίο γϑίηονα 81] ροβϑβι 1 )} οὗ ἀουδὲ- 
ἴηὴρ 16 ἐγμέδ ἀπ οογέαϊπέψ οἵ [ῃ158 ῬΓοπιῖ56, οὺγ 1ογά 
δι ]οἢ8 ὅτι ἡγάπησας με πρὸ καταβολῆς κόσμου, 70 γ' 
ἐλοιε ἰουοδέ πιὸ δοίογε ἐμ 7οιπαάαέϊοπ οΥ᾽ ἐλ τυογίά. 
ΤΉ5 ἀϊά οἀ ν1}}, ἄδογθο, δηά δρροϊηϊ, θϑίογὁ ἐδ6 
θοριηηΐηρ οὗ {π6 ψοῦϊα Τ 1 18, ἐματοΐογα {ῃ 8 ̓1}} δηά 
[Π6 ἀδογθα οἵ (Π6 Εδίμοσ (μὲ 411} ψῇο Ὀ6]θνα ἴῃ. ἢἷϑ 
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580η βῃῃουϊά αἰϊαίη υηΐο {{||8 ΠΟΥ ; γὙ68 ἃ8 ἙΘΓΊΔΙ 
858 ἴῃδἱὶ Πα παῖ ἰονοά (ἢ6 δοη. (({Ἰ  πηΔη.) 
Κυϊηοεὶ οχρ]αὶηβ θέλω, ρ»δοον," 1 κ65 εἶμι ἔον ἔσομαε, 

δέδωκας ἴον δαύσεις, δηὰ ΘΧρίδίη8 θεωρεῖν, πο Θ, 
ρεγιοῖυο, (ἃ8 ἄοεβ Τιϊίπη4η,) οὐϑβαγνίηρ {παῖ νψογαϑ8 
βἰσηϊγίηρ, {πΠ86 Ἔχίθγηδὶ 86 868 ἅΓ6 οἴβξβη τγαεΐογσγθα ἴο 
16 ἰηΐογηδὶ ἔδοϊϊηρβθ. δε δ. 20, 8. Ψοδη. 8,61. 

45, 4206. Πάτερ δίκαιε καὶ ὁ κόσμος ---- ἀπέστειλας. 
Ουγ [,οτᾶ, τὴ [Π656 ἔνο σοποίυἀϊηρ᾽ νοῦβ68, ΓΘΟΙΙΓ8. ἴο 
{Π6 πιορῃτίοη οὗ {1π6 ὨΙβοὶρ]68 (ἤθη ρσγθβθηΐ, δηά δρϑίῃ 
σοιπθηάβ Ἰῃθε (0 (Π6 σαγα δῃάὰ ρτγοϊεοϊίοῃ οὗ [ἢ6 
Εαίμογ. Βγ δίκαιε, 18΄ τπηρδηΐ γποδέ μδ8έ, ΟΥ τΑῖῃοῦ 
τ εὐυι; 88 Δρρθᾶγϑ ἔγοῃγ (ἢ 6 148 ψογαβ οἵ νϑῦ. 96. 
5ο τῆς Ηοδτ. ΡΥ Σ, ἰῃ 8. 1192, 6,9, Τθα νογάβ πηδύ 
06 {Ππ8 ρδι'᾿ ΡῃΓγαθθα : “ Μοβὲ θϑηϊρηδηὶ Εδίθοσγ, [ἢ 6 
ευογϊά μα ποῖ Κηονῃ {66 85. 1 ἤᾶνα πιδηϊξεβίοα 
{π66 : δυΐ ἰἴθ886 [ρμοϊηϊπρ οὐὖῦδ (6 10)|83ς] 0168 
Ῥγϑβϑηΐ,͵ αν Κηόνη (μαῖ (σὰ ἢα8ὲ βεϑί μη6." Τὸ 
[ἢ686 1 ἢανα πηδηϊδβιθὰ {Πγ παηιο, (ἰ. 6. [ἢγ σου 865, 
Υ}}}, ἀοοσίτίηθ, ὅζς6.) δηὰ νν}}} Πογοδίϊογ τηδηϊθϑι 1, 
νοὶ ἴῃ Ῥούβϑοῃ, δἴἴδιι ΠΥ γοβυγγθοίίοη, δῃά ὃγ (ἢ 6 
Ῥαγδοϊθία - {πὶ {86 ον ψ τ ἢ οἢ ποιὰ ἢδδί ἰονεά 
ΤῺ6 ΠΥ ὃ6 ἐπ ἐἤθπι, (1. 6. δη]ογοὰ Ὀγ ἴπ6π), [Πδῖ [Π 6 Ὺ 
ἸΏΔΥ ὃδ6 Μοῦ οὗ τ(ἢγ ἰονα δηὰ δϑβϑίβίδηςθ, ἀπά δἰΐδίη 
ΒΑρΡίη688 θοῖα 1ὼ (ἢ 18 ψοτ] ὰ δδὰ ἰὴ (ΠΞ ποχί,) δηά 
(μ4{ 1 τὴδν δ ἐν ἔλθη, 1. 6. {παῖ (8 ν τηδν Γοπιδίη 
᾿16 4 ΜΠ Π16 1ἢ 1Π6 584π16 ΠΟΙ σδι156, οὗ ΡΓοτηοίπν 
(Π6 8ε]ναίίοη οὗἩ Ἰηθρῆη. Ἐν [{|6 τοογξώ 5 τηρϑδηΐ (Π|6 
ΒΚ οὗ τ[λ6 ον 8 ρϑορῖε, ψο, ὈΠπάἀ δα Ὀγ Ῥεοθ)υάϊοθ, 

Β Οδρῦ6}} το μάθυβ θέλω 1 «οομϊὰ ; ἴον ννιΐοὶν τηοὰς οὗἉὨ ἰηΐεγργε- 
ἴδιΐοη ἢα δϑϑὶρηβ οορϑηΐ Γββᾶβϑ08. 628, ἴοο, τν6}} τε δ 1ἰ ϑείπε ; 
Ψϊοΐ ἰδ σΕΥ(ΔΙΏΥ γῥγεΐεγαθ]θ ἴο (86 συοίο οὗἩ [6 ωυϊρδῖο, Ὀδδαυθοη, 
δηή τ “17 οὐδ᾽ οὗ σὰν Επρἢ δα νετβίου, τσυρὴ ἰὶ πᾶ Ὀδεη [οἱ- 
Ἰοννοά ὃὈγ Π)οάαγί με δρὰ Υγθϑίεγ, ννῖο, πχογϑονεῦγ, ἰᾶνα δοιμεθά οὐ 
(18 πνῖ8- ἰγδηβίδιίοη ἃ ἀοοϊγίηδὶ ἀγρυιεηῖ ἰη ῥτοοῦ οὗ {πε εηυδ ιν οὗ 
δε ὅοη (ὁ ἴπε Ἑαΐμοσ, Βυῖ Ὠγ. ΟβαιρΌε!! νΈΓῪ ἀρροϑίΕἸν ἀρ, ἤ65 τὸ 
[818 αγβωπιεπὲ ο[ δίταιυ ἰἢ6 νογάδ οὗ Ομἰνὶ οὴ Θϑῇ. !, 1. ἰὴ σοίξυθῃοο 
ἴο ταί αὐπρζοχζηθηῖ (Υ ἴβε ΤΙ ΪΏΜΚΥ οὗἁἨ μογϑοῦβ ἰὴ 6 Οοὐπεαῦ, νοὶ 
δοιῃθ νοιυϊὰ ἀεάμορ ἔτοιλ ἴ86 Εἰοἠέηι δατα οὗ Οεμεβὶβ. ““Μοπεβαὶ 
δυηῖ Ἰεοίοτοϑ υἱ δἷ δὶ ἃ νἱοϊθη 8 εὐ) αϑεηοαϊ μ᾽ οποὶα οδνεδηῖ,"" 80 8120 
Ονλι. Πεΐδηβ. : “" Ερο νεγίἰαἴετα νεϊ τὶ νεγὶβ ἀτρυχϊηεηιὶ ἀείααϊ, 
Βοη ἰζλ γα οι, αιἴδυδἀεξεηάδ ρεορί ποίαν δἀνογοασηῆξ. - 
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“οουὰ ποῖ αὐὰ ψου]ά ποΐ δοκηον]θάρε βυθοῦ ἃ Μ685- 
᾿δῇ 88 Οοά δαά βθηΐ, ΠΑῪ ἀϊά. ποῖ, ἴῃ ἢ15 56 η88, 
᾿Κποιυ Εοά, ἱ. 6. ἀϊά ποὲ γδοορηῖδο ἴῃ 86 ρύτγροβα, Ψ]]], 
δὰ σουηβο 8 οὗ (Π6 Εδίμογ ἴῃ βοηάϊηρ Ηἰ8. ϑοῃ. 
Ἔγνων 88 ἃ ΗἸΡὨ1] 8686, ΒΙρΈΜΙηρ πιαάδ Κποιυη. 

ΤῊ βυπι οὗ [ἢ πωρογίδηξ τηδίζογ σοηίδι θά 1ῃ (ἢ18 
ῬΓΑΥΘΣ ΟἹ ἴπ6 ἡδίυγα δηὰ οὐῆοα οὗ ουὖν 1 ογὰ 18 {Π118 
ΔΌϊγ ἀγανῃ ὑΡ ὈΥ ΤΙ πη8ῃ. 

Ετοιῦ ἰδ Ἔχργοθ8 ὑνογάὰ οὐ [6 ννυβοΐβ ἤγδυθγ, ἱξ τουϑῖ Ὡθοαββαυ ιν 
Ὧδκ ἰηξοστο, (δῖ 6805 ἴῃ6 ὅοη οὗ Θοάὐ, Ὀεΐοτα ἢ6 σδπηδ ἴο {Π|8 φαγί ἢ, 
ὯΔΥ, ἔγοιῃ 11 εἰογηξίγ, δὰ Ὀεεπ υἱτ Ὠἷδ ἘδΔίΠοΓ ἰη Ηεδνοη, δηὰ ἴῃ 
ἴΠ οἰοβοϑῖ οοηϊαποίίου νυ ὨΐΩλ 88 νν6]}] ἰη τεβρεοῖ οὔ μϑίι γα δηὰ τηᾶ- 
7εϑῖγ, 85 σοι 868 δῃὰ ἡγογ ΚΒ ; δὰ (παῖ ννθη πα ἀεραγίεα ἔγοιι {Πὲ8 
δαγίἢ ἢθ, 88 ϑοῃ οὗὨ πιδὴ δηὰ ϑανίοιν οὗ ἴθ Ὠυπδῃ γᾶς, αἰϊαϊημοὰ ἴο 
{ἴα ρατγιϊεἰ ραϊίοη οὗὁὨ 1Π6 δϑιὴθ τωδ)ϑίυ ἴμδὶ μα μαι, 88 ϑοὴ οὖς Οοά, 
Ὀεΐογα {π6 ἔουπάαιϊαη οὗὨ ἴπ6 ννοσ] ; (τεσ, 1 δι ὅ.) ταὶ ὈὉγ ἢΐδ ἀεδῖὶ 
'γὃ5 1ΠΠυδ( Υἱοὶ τηδηϊίεδίεα Ὀοϊῃ ἢὮΐ8 οὐνὴ ρίοσυ δηὰ (πὶ οὗἁ ἴῃ 6 
ἘΔΙΠΕΓ, ἱ. 6. Ηἰ8 νυϊϑδάου, Πο 655, δηὰ Ἰονίηρ; Κἰπάη6895 ἱὴ ἀδοσθεϊης, 

οὐτίηρ;, δηαὰ ΟΠ ΕΥΤΊηρ; δα ναί οη ΟἹ πιῇ ; (νεσ. 1.) ἴον ἰΐ μεά 
Ὀ]ο4566 ι6 λίπον, ἴῃ 18 νυ ϊϑάομι δηα Τθγου, ἴ0 σοι ἴΠ 6 βεἶνδ- 
τἸοἢ οὗ ἴδ ννῃοὶς Ὠυπηδ γᾶς ἴο (ἢ6 οἂσα οὗ ἴμο ϑοῃ, δὰ ἴο ρῖνε 
᾿ΐτὰ δ ΠΟΥ ΟνΘΓ 41} Ὠ)θ, 60 ἴῃδί δα χηϊσῃϊ ἀεἰῖνες (Ὠσι ἤγοηι 8]} 
ΤΩΪΒΟΣΥ͂, δηἃ ὑ]ε58 (Ποη, Ὀαβίοννίηρ οἴδγηδὶ ᾿δ ὁ ἴἰῇοθα ν0 δῃοι! ὰ 
'ἢανα ὈδΟΟΠΊ6 ἢ 18 (15. }}0]658.; νϑσ. ᾧ, ἴπδἴ ἢ 6 ΟὨΪΥ νΥΑῪ [ῸΓ 8ΠΥ Οὔ ἰο 
φἰαἰη {πὶ8 οἴδγηδὶ ἔεἰἸοἰϊγ 19 ἴο δοκπονϊοάρε δοέλ ἐς Βαίΐδετ ἃ5 τὴς 
ξουπίδϊη οὗ δαἰναίίοη, ᾿πδϑηιυς ἢ 88 οὗ ἢϊδ ἀρυπαάδηϊ ἰονα ἢδ ἀεοιοοὰ 
ἴο Ὀεδίοιν ἱϊ Ὁγ 18 ϑοη ; απώ αἰδο ἰῃ8 ϑδοπ, 858 Ὀοδίοννϊηρ; [Πϊ8 Βα ]να- 
ἴἼΟΠ, 80 πὶ Π Ὸπλ ἰἢ6 ΕδίῃΕΓ ἀπά ἴῆ6 ὅοη τουδὶ |)6 ὄχρεοῖ ἢἰβ βα]νᾶ- 
«ἴοη ; νοῦ, 8. ἴῃδι 76δὺθ ἀϊά 18 οἡ δαγί ἢ σἢΙΘΗΥ͂ ἰῃδῇ ἢδ' ταΣρτ πιὰ- 
Ὠϊέεβε ἴἢε ρτϑοίουδ Ἴοιιηδεΐβ οὐ {8 Εαδίμεν ἔου σεδίοσίηρ δπὰ ὃ6- 
δον! ρ; δα]ναίοη οὔ τὥθῃ ὃγ ἢἰβ ϑοη, δηά χαηϊσῃς βῇανν Ὠλιη86} τὸ δ 
16 δυῖ Ποῦ οὗἁὨ δα νδί!οη ; νϑῦ. 4. δηα (Παΐ 1}}}8 νΟΓῪ σοι 86] οὗ (86 
ἜΔΙΠΟΣ 88 (πὸ ἢδδά, δι), ἀηὰ διοιυηΐ οὗ ἢΐ8 ἰηδίΓιοτίοη, απ ἃ τυϑ5, ἱπ 
δλιοτί, ἃ μπααπιοηίδὶ ροϊηΐ οὗ ..}8 ἀοσίτη6, τυ ἢ ἰὴ νν. 6,7, 8, 14, 
25, 26. [δ (8118 τὸν λόγον σου, 88 4130 τὰ ῥήματα δηὰ τὴν ἀλήθειαν. 
ἘΘΓΙΒΟΓΠΊΟΓΘ, γα ΤΩΔῪ ἴον ἔγομ ὁ, 8 δι 17. αὶ Πα δβρϑοὶδὶὶγ ἀδ- 
εἰτεὰ δηὰ οχρεοίδα παῖ ἢΐ8. Οἰϊδοῖρ᾽εβ δῃου)ὰ ποῖ ΟὨ͵Ὺ υπάἀεγεοίαηὰ, 
Βετλὶγ Ὀοϊΐενα, ἀπ σοπβίδης!Υ τραϊηϊδῖ τἢΐ8 ἐπμἀδιηδηῖαὶ ροϊηΐ οὗ 
᾿Δοοινίηα, Ὀιϊξ αἷδο ργθϑοῦ δηὰ τηδη ει ἴἴ ἰο 106 νου], δηα Ὀ6 8δ΄- 
δυτεὰ (παὶ (ΠΟΥ ΕΓῈ δθουϊ ἴο δοςοιωρ ἰδ ἃ οΟΥΚ ποῖ ἤυτηδη, ὑυΐ 
ἀϊνίης, δῃὰ οὔδ πιουβῖ μίδβδις ἴὸ ἴπ6 Εδιποσ. ΕἸΏΑΙΪγ, ἰὼ νοῦ. 1], 
18, 17, 18, 19. δε ἰε8ι1ῆ28 ἢΐδ νυν ϊδῖν (δι 8}} τγϑθη δῃοι)ά, Ὀγ τΠεὶζ 
Ῥτοδοββέηρ, Ὀὲ Ὀγουδῖῖ το πε] αν ᾿ [86 δῖον ἀπά (Π6 ϑοη, δηΐ τυ 
᾿αἰἰαἰὴ 1116 δαϊναίΐοι ἀεοιϊηοὰ Ὀγ {1π6 Εδιθογ, πὰ ργοςσιυγεὰ Ὁγ ἴἢ6 
ϑοη. (5686 νϑῦ. 90 δε4ᾳᾳ) ΤὨηεγεῖσγε ὈΥ 1686 ὈΓΑΥΘΓΒ οὔ ουν ἴοτὰ ἴδ 
τηδηϊίεϑίοἀ, 45 ΟἸΘΑΓΪΥ 85 ὈΥ ΒΩΥ ΟἰΠΟΓ οὗ .εἰ8 αἀἰποουγεεβ, θοϊἢ ἢΐα 
ἀϊνίῃε τηαγεβῖγ, δηά ἴΠ6 ἌἼχοε)θηςα οὗἁ ᾿ἷ5 ννοσκ οὗὨ βαϊναϊΐοῃ , δῃὰ 
ἕδησε ἰξ 5 ρἰδὶ (δῖ 1:5 γωπααπιεπίαί μοὶπὲ 9. ἀοείτὶπε, ΠδΠΙΕΙ͂Υ, 
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ἐπαῖ ἴπα Βδίμογ οχιὐἱιϑὰ 1816 τηδτοίυΐ Ἰάπεώ ὃγ (86 Βόμ, ὑπαὶ 
πὸ βοη ἰδ ἴΠ6 δυϊῃογ οὗ εαἰναϊίοη, δῃὰ ἴμαῖ 8εϊναίίοῃ ἱβ ο Ὀδ ὁὉ- 
"(αἰποά Ὀγ αἰ ἢ ἴῃ Ὠίη1, ἴογπιϑ ἃ ριϊηοὶμδϊὶ ραγῖ οὗ ιε ΟὨ τ εϊίδη τς ἢ- 
βίο. (ὐμαμιβοὺ 

ΟῊΗΑΛΡ ΧΥΊΙΙΙ. 

ὙΠ Ενδηροῖ δὲ ποῦ ρῥτγοςθδάβ ἰο σϑοοσὰ ἰἢρ 
Ῥαδβεϊοη οὗ ουῦ [,μοτά, πα Π88 ρυγβιυδά 5 ςἢ ἃ ρΡδῃ ἴῃ 
{Ππ6 ὨαΙγδίιοη, ἃ8 [0 ΟὨΪΥ τοιοὶ ΠΡ Ἶ ΠΥ οὐ νι δας πα 
Ῥεδθὴ γϑθοργάθα ὈΥ ργεσοθαϊηρ ΨΓΙΓΟΙΒ; δὶ [Π6 Β88Ὶ6 
εἰτ16 Δ ἀϊηρ ΤΏ ΔΩΥ ΟἸΓΟΙΠΙ σ΄ σ 65 οτη θα ὈΥ τῆεπὶ ; 
115 ΒΙΓΟΏΡΙΥ σοηῆγπιηρ ἴΠ6 γαῖϊῃ οὗἩἨ Ψ δὲ ῃαὰ Ὀδθη 
'Ῥείογε νγέθη, δὰ ἴῃ ἐΐ6 οἰγουμηδίδποθϑ ἢ οἢ Βα 
Ὠ]πη86}} σθοογάβ, ρ]δίη]γ διρροσίης τ. (1 ἀτὴρ6.) 
Οὧπ ἴογὰ, δῇς μανίηρ, ὈΥ {6 ἀϊδοοιγβοθ δη 
τυ ογ9 αρονο-τηοπίϊοηδά, σοηΠτγπλοα (6 τη 8 οἵ Ὠ15 

δικοίρίοδ, οοπιηχοηἀρα 8 οαι186 ἴο ῃ6 Εδίῃεσγ, δὰ 
οηἰτεοαίθὶ Ηπΐπ ἴο δχίεπα Ηἰἴ8 σᾶγα δηὰ ργοϊδοιοῃ 
ΟΥΘΡ [18 [ὉΠ] σβ, ὑοΐ ργόβθηϊς δηᾶ ἔυΐζωυγα ; δηά 
ανὶηρ πΚανν 88. οοπιίογιοα ἢ15 ἰγτθηάβ, δηὰ ἐογιθοὰ 
(ῃ61Γ τηϊη 8 ἃραίηβι ᾿ρϑηάϊηρ αἰ οι], 8ὸ ἐπα 
{πο Υ μηϊρηΐ. ποῖ ἀθβροημα οπ βϑοίηρ {Π6 1] Μαβίουι 
᾿ἀταρσρεα ἴο 8Δη Ἰρπογηϊηΐοιι8 ἀθαῖῃ, πον ἰε «7}6γ588- 
Ι6πι, (νἤογα ἢδ Πᾶά οοἰουτγαίθα 6 Ῥαβοῆαὶ Ἐρδβῖ, 
᾿ηϑιτυϊ6α (Π6 ΕἸομαγιβί, δηα Πα {Π6 ργοςεάϊηρ ἀ19- 
σου [808)ν 8η4 τπαΐ πα πρς ΠΟΤῈ δἰ ΓΟ ρῚΥ ἀθοῖδγο 
ἢ15 Ῥοσγίδοϊ γοδαϊηθ88 ἴο δησοιηΐον ἀσοδίῃ (νιοὶ ἢ6 
τηῖρῆς οἰ 1886 ἤδνα Θ851}γ ἜΘβοδρθά,) ρῃ ΓΡΌΒΟΙΥ ψοδς 
Ἰογναγὰ το μϑοὶ (6 οἴϊοεῖβ ὈὉῪ ψῇοπλ Π6 ᾿ 49 ἕο Ὀδ 
δρρτε θηάθά. (ΤΙ π8η.) 

ΨΈΒΒΕ 1. πέραν τοῦ χειμάῤῥου τῶν Κέδρων. Το 
τοδάίηρ οὔτπα υϊραία, ἜΗΡΑΣ ἀῃᾷ βοηη οοῦ Μϑ5, 
τοῦ Κεδρὼν, [88 Ὀθ6η ΟΥ͂ ΠΊΔΩΥ σοιηπιδηϊδίοῦγϑ, ἐΓΟαΣ 
{π6 {πιὸ οὗὁἨ Ψοθτοπλα ο [δαὶ οὗὁ Οτίοοδαςῆ, Κυϊηοοϊ, 
ἀπά Τιταιαη, {Πουρῃῦ το ὑ6 {π6 ἐθὰ6 οὔθ. [ἴ{ [8 
ΡΓορογ ἴο οὔβεσνο ἰῃδι [ἢ}8 ἀο65 ποΐ εἰρη {Π8 γέσον 
9 εφάανϑ, Ὀὰΐϊ 16 Εἴνεν Καάτγοῃ; ΓΤ Ὀοΐηρ “ἴδε 
Ὠδίηδ ΟΥ̓ ἃ γΑ]Π|6. δα Ὀγοοῖ, θοίνθθη Ζογυβαίθιη δηὰ 
1π6. Μουηὶ οὗ ΟἾ᾿ν68, οἴζθη τπθηϊοηρὰ ἰῃὰ ἐῆς ΟΙᾷ 
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᾿Ἐεδίατάεδβί. 7205 Ρἢ. Απί. 7, 19. δρϑδῖε οὗἉ τὸν χειμάῤ.-. 
ε Κεδρῶνος. ἀηα ἴπ Αηϊ. 9, 7, 8. τὴν Φαραγγα τοῦ 

εδρώνος" ΤΥΥῚΡ 15. ἐπουρις, ΡΥ 1ἰρῃτίοοί, ἰο ἢᾶνο 
ἀογιναὰ ἰϊ8 ἤδηθ ἔγου ἴῃ6 ὈΪΔΟΚη688 οὗ ἰ(8 νγδῖϑυ, 
ὙΡΡ εἱρηϊγιηρ δίαοκ. ἘοἸδηά, ᾿οννενογ, ΓΙ ΠΚ5 (ἢ δὲ 
16 ψδίεσ ψ8 ἠοΐ οὐ 1361 Ὀίαοκ, Ὀυϊ ἀεγίνοᾷ 
(4 δὰ8 ἴτοαγ {πΠ6 ἄδορ ρίϑῃ {ῃπγουρσῇ ψὨο [ΠῸ 
Ῥσοοῖς τϑδῇ, δηά {Πα ᾿ξ 88 ᾿πογθαβοα 1η [ἢ18 ῥίοοια 
ΒΥ {Π6 υπιδγαρθουβ [Ο]ὰρο οὗ {π6 ἔγϑεβ ψῃ οὶ βκίγιθα 
1. Ν 

1. ὅπου ἦν κῆπος. Κῆπος ΡΓΟΡΘΟΙ ἀσποίεθϑβ ἃ βαγάβφη, 
ΟΣ ΟΥΟδαγ; 85 ἴῃ 190,41. ἰΠθη 4 σαγάοη- οιίδ6, οΥ 
)γηι- ἤοιισθ, ἃ85 θτθο. Ἡδηςθσ, ᾿ξ ἰ8. ο4]]6α ἰη Μειῇ. 
460, 86. αηὰ Μαιῖκ 14. 82. χώριον, ψ ΠΟ 5  ση ρα 
ῬοΙ 8 ἔλγηι, δηὰ ἃ ἔἌγη-ἤουβθ. 866 Φοδηῃ 4, δ. Αςίδ 
48,7. Τῆθ Ὠδίηθ οὗ ἴΠ6 [Ἀτιη, 88 γγα ἰδᾶση ἔτοηι (ἢ 6 
οἴποῦ Ενδηρο δ, τναβ Οο βδιθηθ, δη [Ὁ ψγ88 δἰ(ι- 
δίρα δ (μ6 ἔοοί οὗ {86 Μοιυηῖ οὗ ΟἸϊνς8. Τὸ 1ϊξε 
Ῥίαςθ, ψἰ ΠΟ οὐν 1 ογά υδεά οἴῃ ἴο τϑϑοσί, ἢ 
ὯΟΝ τγαρδϊγθα, {παῤ 6 τηὶρὶδ ποΐ βθθίη ἴο ᾿οποθαὶ 
Πἰπηβο ΓΠγουρῇ ἔδαγ οὐἁἩ ἀθαϊῃ ; δῃα, τηόγθονοσ, [δὲ 
Ἀ18 Δρρυθβθηβιοὴ τὐϊσῃξ ηοΐ Ἰεδα ἴο ἃ ἰυτη διποῦρ; 
186 Ῥεορίο, δὲ ὀχοῖῖθ τθιὴ ἴο τοβοια ἢϊπ ὈΥ ν]οίοπὲ 
τηοιδοά5. (Τιτπ)8 δηά Π)οδαγάρε.) 

Βαϊ (65 νγε ἰεσδῃ ἔγοιω Μαίιν. 46, 80 βε4ᾳ. δαὰ Ματῖς 14, 96 δεαη.) 
ϑεθυ8 ἰο]ὰ 8 ἀἰϊδοῖρίε9 θεξογεαπά ἐμαὶ ἴθ ον ννουϊὰ Ὀ6 ἀχοοοαϊηρὶγ. 
Ῥεγίυγοὰ δ 8 Δρργε;ῃβηϑίου διιά ἊἼχϑουςτίος ; δύ, ἴπας (818 ὙϑΥῦ 
ηἰρῆς ἴεν νουϊὰ 4}} ἀεθεγὶ πΐαι; δοά, ἰῷ οοιῇγηιαίίοη οὗ δὲ8, ἢς 

ναγιοὰ ἴο ἴδε ννογάδ οὗ [8 ργορίιβου, ἴμαὶ “" νθθη [86 Βορῃοσγα ἱβ 
πουηάεά, (Π6 δῇδθερ ἃῖὰ δβοδέίεγεί." Ὑεῖ, (μαΐϊ (ΠΥ στρ! ἠοΐ ὃφ 
ἀϊεριτἰϊεά, 726ϑ05, τ ῖτἢ δἰηρυϊας Ὀεηΐρηϊγ, οομγίογί8 (Ὠϑιὰ υχὶ ἢ {6 
ΒΟΒΌΓΔΏΟΕ οὗ [8 δρεεὰν σεδισγθοιίίοη ; ἀδδὶ δῦ ηρ,, τ ϊτια!, {Ππ|π (ἰγ6 
δηὰ ρίδος ἴῃ τυ δῖοι {ΠῸΥ δου ἐθὲ δίτη δδίωΏ. Βαυΐ πο να δ ψοῳ 
εὐὐὶ ἀδεετέ π16, ἰὶ δοεῖηθ, δίαπρ Ῥεῖεσ, ᾿ωϑοιυο ὑμαῖ ὃ οκο]αϊπγεὰ, 
““ὙΤπουρ 4}} ὁβου!ὰ ἔογβακε ἴἴνθθ, 1 νυν}}} οὶ ἀδϑεγί (Π868." Νῶν, μὶρ 
οοηδάδησα τυδϑ΄ οἵ ανθη οἤθοκϑοά ὮΥ τὴθ βεοονοζωζίοη οὗ οὔνγ. [οτά, 
δὲ Ὀείοτε ἴμ οοοΐκς δῃυυὰ ογονν (Ϊ. 6. ὈΘΙΌΓΘ {Π6 ΤΩ ΟΥΓΟΥ  ἀαννη ), ἢ 
Μοῦ ἀςΒγΥ ἰ6 Μαοῖονῦ (ἢτίοο. ὕροηῃ νδίοῖ Ρεῖθγ ΘΔρΈΣΙΥ Γε)οΐῃδ, 
411 ϑμου ἃ ἀΐε νυ ἢ ἴπθο, 1 νὴ} οἱ ἄδην (;66." ΤΪδ ΟΟΟΌΓΓΟΟΡ 
δ ρ ,Θδί8 8. ϑευϊοιβ δἀπηοηϊ οι ἴο 81}, ωοΐ, οὐ τΠ|6 ΔΡργοθοῇ οὗἉ ἴεπη 
ἰαϊίοη, ἴο οοηθακ ἱπ ᾿μεὶγ ον βίγεηρίι, Ὀθΐ ταῖμον (86 τοΐυρα ἴῃ 
τς Ὠἰνίῃε δϑεϊδίδηςες, ννὨϊοῖ ἰ5 αἴοτεα ι.8 ἰῃ ργορογίίοι 88 νὰ αἷμ. 
Ἰγυδῖ οὐῦ ον δἰγεηχκί ἢ. Ἰ ΠῚ 6 τ(Π 5 ἀϊδοουγοΐηρ,, (Ὦ6Υ ἀγτὶνφα δὶ ἰζγ6 
ξατυγ:ουθα οΔ]]οα (σοι πδδπιθηθ; τνπο οὐγ 1 ογὰ, Ὀἱααϊηρ τὴς γεοὶ 
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οὔ (ῃς Ὀΐδοὶρίεθ “’ τυβίο δηὰ ὑγαν,᾿" εηίεγο ἴπῸ χαγάδη υἱτἶι Ῥεΐοσ', 
Φοῦη, ἀπά .28ηη)68, ννβοῦι, 85 Ὠανίηςς Ὀδε ἰδίεϊγ δρεοϊδίοῦβ οὗἨ δ ῖ5 
Γυὶυϊπε πιωΐξεεῖν οὐ Μουηῖ [{[{Ὀγτῖι. (666 Μαιιῇ. 17. 1.), 6 ποῦν 
νυ ἰδηοα το ὃ6 νυ ηεδδεθ οἵ ἴπ6 ὑνοδκησβα οὗ ἢΐϑ ἡκσιαπ παΐμγε. Απὰ 
1686 ἢα ὑυ͵.5 ἰο ““ νναϊοῦ δη ργαγ᾽" οὐδέ ἐΐπι; ποῖ ἀϊδβει!ηρ ἴο 
(ποτὶ τα ἀεαύίν απρωϊεὶ νυϊϊἢ ΠὶσὮ ἢ6 ἔεϊ! ορργεδοεὰ. ΤΏεη, γα - 
(ἰγίηις αϑῖα ἃ {π||6, δηὰ ρμγοϑβιγαϊἑηρ πὶ πη]  οη ἴῃς σαγί Ὦ, 6 {π9 
Ργαγβ: Βδίῃεν, ἔοι ὕ6 ν Πρ’, τεῖονθ {18 οὐ ἔοῦ πι6 : πενοσ- 
1Π|6 1685 ποῖ τὴν νν}}}, Ὀυϊ (Πἰπα Ὀς ἀοηθ." δωοὴ δηρυ θὴ (485 τῦὸ ᾿ἰδα γῇ 
ἤἄοι υΚε 42,.44.) δείσχειϊ ουν [ψογὰ, (Παῖ ᾿ιἷδ δννεαῖ νγὰβ8 {ἴκὸ ρτεδῖ 
ἀτνορϑ οἵ ὑυἱοοά ἤοννιίηρ ἴο 186 εαγί ἢ. [866 {Ππθ ηοῖς οὐ τπδῖ : 
.--Εὰ.} Νὸὺνγ οιμῆν ἴἴ (ο δβδεοῖὶ ννοπήεγμ! ἴο δὴγ {Ππᾶὶ οὖν !ογὰ 
δῃου ὰ ἤανα Ὀδοη δεϊζοαὰ γυνὶιἢ {Π|8 μογτγί δίς ἀτθαα. ΕΓ ἴδ γν89 νϑσῪ 
ΖΏΔη, “ ἴῃ 4}} τπἰπρζα Κα τηῖο ᾿νἶ5 ὈΓει ἤχθη (Ηδ6δ. 2, 14.) ; ετροθοὰ 
ἴο 4}} {π6 ἱπηιθεο ἶε6 οὗ Ὠυπιδη παίυγε, ἴο 4}} ἴῃς οντ]6 νος πα 
[858 ἴο Θῃποουηἴοῦ, οϑθη ἴΠ6 ΤΟΙΙῸΓ5 οὗ ἀοδίῃ ; δηὰ ἢδί ματτὶν ἔον τς 
Ῥύγροβα οΥ̓͂ θγεακίπρ {πεῖν ἔοτοθ, σομπᾳυογίηρ ἀφαῖῃ ἰδὲ], αθὰ 11- 

ταῖηρ; οἵ ἢοῦ9 ἔγοπι ρεγρεοῖυδὶ Ὀοπάδρε ἴο [ἢ ἔδαγ οὗ ἴἴ; ραγίΐγ, 
ἴοο, {πδῖ ἰΐ πὐρῖτ Ὀ6 υπάἀεγοιοοά ἤονν γοδὰγ ἤῈ ννουϊά ὕες ἴο -ρῖνε 
μοῖρ ἴο {πε α]οιοά, ἰμαϑανςεῖ 88 6 Ὠἰ πιο ἢ πο Ὀδεη “ἃ πδη οὗ 
δογιόννδ, δη δοαυκίηϊοι νυ ἢ ρτὶοῖ," δηά, 'π δῃοτγῖ, ῃδὰ Ἴχρογεποοὰ 
106 ὈἱΓ[ἀΓΠ 655 οὗὨἨ υϑΐϑογγ Ὀεγοηὰ δὴγ τηογῖδϊ τυ αίβοονεν ; 50 ἴῃαϊ ἴῃς6 
«ἰἰθίγοοβϑ τη ῆϊ "6 δχοϊγεαά 80 πιεῖ 1Π6 πιοῖε οοπῆάοηιῖγ ἴο ἐγ τὸ 
δίνη ἴον τεΐυξε, δπὰ οὗ πὶπὶ δηϊγεαϊ πὰ οὐδϊαίη με]ρ. Ηἱ8 μον διά 
Ῥυΐε ομὐτἰῖ, ἰηἀδοά, ννοι]ὰ σφ αα γ μαναὰ βθη ἔγαοά ἔγοτῃ ἴῃε ἱπιρεηά- 
ἱη 6ν}}9 μια νεῖν ᾿οΓ πιο τὸ πογήριον (16 σ.0) ; Ὀυΐ {ἢ 9 νυ ̓5ἢ 
ἢ6 δοδγοεῖν νϑηϊυγεα ἴο πεϑηξίοπ, Οἠἷν βαγίηρ, “" ἰ ̓ ξ Ὀδ μοβοῖδίς ;"" 
Ῥυϊ ἱπητηοαϊδιοἶγ οΠοοκίηρ Ὠἰπιβοὶ ἢ, ἢ δα άβ, "" Νοῖ τὴν νν}}, Ὀυϊ τὨΐϊης 
Ὀ6 ἀοπα :᾿ τἢϊπ|5 γἱίεϊαἶ Πἰπιβεὶε τὸ ἴμ6 ΜΙ οἵἩἨ ἢΐ8 Ἐδίμοσ, δηὰ 
ϑῃδινίην; Πἰιη861 οὐοάϊεηϊ ἀνθ ἴο ἴῃ ἀδδῖὶῃ οὗὨ (δε ογοβ. Εογ δ 
ἀϊά ποῖ ἀερτγεοαέε ἐδ ἀεαίδ, νΥὨϊοἢν 6 Κηδνν ννδδ ἀδοιἰηδὰ ἴο Πίπι ὈΥ 
6 σου π66ὶ οὗἁ ἢΐ8 δι ποῦ ; Πδυ, ἱπηαιεα δίεϊγ οἡ ἴδε ουποϊ5ΐοη οὗ 
{1118 ΓΆΡ, ἢδ ἀδοϊαγεα πὰς ἢδ ννὰ5 ρογίθοι 'γ μγεραγεὰ ἴο πιεοῖ ἱΐ. 
(δϑεε νεγσ. 9) Μιυςἢ 1684 ἀϊὰ ἢ6 ἔεαγ ἀδαιἢ τἰῃγουρἢ ἃ ἰοσε οὗ" {ἰ{ε; 
οἰ μογννῖβα Ὧ6 νου ἃ παν Ὀθθη ἰηΐεγίου ἴο ἴΠο86 ννῆο ἢᾶνα Ὀογηα {6 
Ἰηοδῖ δροηϊζίπρ ἴογίυγοβ, απ ἀεαιὴ ἰἴ8ε1, ἢ ἤογί τὰς δπὰ υη- 
ΒΏΔΚΘΗ ΠΟΠΒίρΠΟΥ ; Ὀυΐϊ Πα νῦ88 δίγμοῖς το ἔ ατοὲ αἵ ἴ}Ἰ6 τηλρηϊτυάς 
Δα πιοτηδηΐϊουϑ σιροτίδησε οὔ ἴῃ 6 νοῦκ ἰ. Ὀ6 Βοοοπιρ] 5ῃ6αἀ Ὁγ Ὠΐτ ; 
᾿οἶπος ἢς Κηενν ἰὰ ἴο θ6 ἑνππιθηδθ απὰ ἱπιηιδαεεγαδίεο, ἴῃ γεβροοῖ ἴο ἱϊ8 
ὁδδοῖ οὐ ἴδε ᾿οαἰναῖίο οὗ ἴπε Ὠυπηδη ΤΟθ, δηὰ Ὀεδοδιιϑα ἢδ᾽ νγϑ8 
δηχίουϑ ἴο δοοοι μ} 8} ἰΐ ἴο {Ππ6 δαιἰϑδέβοις,οη οὐ "ΐβ ἘδίΠοσ, δηὰ ἴἰὸ ἴα 
ΠΟ δῖα βαϊναιίοη οὕ το. ἢδησε (85 νγὰ ᾿δεάγῃ ἤτοσῃ Τὼἷκ 4, 43 
«δι 44.), ἢ6 νγᾶ8 δῃρροτγίεα δηά οοτηίοτγε Ὀγ δΔῃ δηρεὶ δεὴϊ ἔγοηι θδ- 
6. Α 5ἰπιιοΐαῦ οἰγουπιϑῖδησα 18 Γεσογάεα δυργᾶ 12. 488. Τῆεη τε- 
τυγηΐηρ; ἴο (ἢ ἴτε Ὠ᾽βεῖρ]ε8, αηὰ ηάϊΐηρ τΠδπὶ δϑίθαρ, ἢ τεδυϊοα 
(πεῖν Ὁπϑθδϑοηδ 6 Βοιῃ Οἰ ΠΟΥ͂ ἤδη [6 τίηχα γοαυϊγοα ἴμ6 αἱηϊοβῖ 
υἱβιληοθ. “ Βεμοϊά (βα!ἀ ἢ6) {πΠ6 ΠΟῸΓ 18 σοπγα ννῆεπ ἴδ ὅοι οὗ 
τηδῇ νν}}} 6 ἀε] Ἰνογθὰ πο {πε ἢδηά8 οὗὨ βίθπεγο. Ασίβε, Ἰεῖ ι}5 ρῸ ; 
1ο, ἰδ ταὶ Ὀειγαγθί ἢ πη6 '5 δἷ Ἰνληα." ϑολγοοῖγ ἢδὰ ἢς οπάθὰ {656 
“νοράβ, θη 65 νν85 αὐ ἠαπί ἰῃ ἴδ ἔδγαν- ου5ε. (ΤΊ[π]8η.} 



5Τ. 50ΗΝ, ΟΗΑΡ. ΧΎΣΙΙ. θ45 ΄ 

8. ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν ---- ὅτλων., Ὅησ 
8Γ [Π6 ρμοιβοη8 ἤθγο ἀθϑδίρῃαϊθα ὑγ. 186 ἴθγηὶ σπεῖρα," 
ςοιηπιδοηΐδίοῦβ ἅγ ἢοῖ δρτοοά. Μδηγ δησϊθηϊ, δηᾶ 
Ιηοϑί πηοάθγῃ ΟὮΘ8, 48 Οτοίϊι5, [πὴρο, ΗειιπΊδη, 
Βυβίι5, δοιηΐον, Μοβῃεῖπη, Βγηδβυβ, δηὰ Τιϊξπηδη, 
Ὀπαογϑίαπα (ἢ6 Βοιγδη σοπογὶ (θη ἴῃ ραγγίβοη δὲ 
[ῃ6 (5116 οὔ Απίοπία. [Ὁ βθθῖη8 ργοῦδο!]6 δπουρῇ 
ἰῃδῇ {Πθγ6 ννὰ8 ἃ ροῃοτγί ἴἢ ραῦγίβοπ δἱ {Πδἱ ρίας, θὰ 
{ΠἸ ΓΘ ἃΓ6 ΠΟ ΠΊ68Π8 οἵ ἀβδοϑυ αἰ ηηρ [Π6 Ἔχδοῖ πη 6 γ. 
ϑοΙη6 {ΠΠ1ὴΚ τ ψ8 1000, οἰμοῖα 600. Βιιῖὲῖ ὄνϑῆ 
[Π6 Ἰαἰίογ ΠΌΠΟΙ. 48 Ὀδ6η {ποιρἢϊ ᾿ΠΠΘΟΘΒΒΑΓΙΙΥ͂ 
Ϊαγρα ἔοσ {π6 ρυγροβα οὔ δρργεῃοηάιηρ ἃ ἴδν απαγτιηθά 
ΔηἋἃ Ῥ6806806 ἘΠ τῶν Ρογβοῆβ. βρης [ρα δηά 
οἴ γα ἡγοῦ ἃ πηαἀογβίδηα σοπέμγα, οτ, ὈΥ βϑυπδοάοοσἢο, 
α ραγέ οὔ λε σπεῖρα. Βαϊ, ἴῃ ἔδεί, (Π6 ἢγ5ῖ ἀγριυπιθηξ 
15 ἃ ΘΔΚ Οἤθ6. 5ίηῃςα 1{ 18 οἴδη (πουρὶ ρΡοϊ τς ἰο 
ΘΙΏΡΙΟΥ ΠΊΟΓΘ ἔογοο ἴὺσ ἃ ρίνρη ῬΕΠΡΟΙΕ {ΠΔη, ΒΓ Εν 
ΒρΡΘδκηρ, ψΟυ] ἃ 866} ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ. 1 ΔΙΏΡ6 ΟΠ] ΘΟ ΓΕβ 
ται 1[ἴ ΤΠΔΥ ἴᾶνα πηοδηΐ ἃ σοπέμγία. ἢ 8 Πονονὸγ 18 
ὩΠΒΙΡΡΟγι θα ὈΥ ΔῺΥ δυϊῃογιίν. Τἤθγα σδη θ6 ἢ {|6 
ἀουνὲ Ὀὰΐ τπᾶὺ σπεῖρα 5]5η1ῆ65 ἃ σοῃογί, Ῥϑγ 808 
ὉΟἢ 51:50{1ηρ ΟὗἮ ΠΟ γογ6 ἴῇδη 600. Βυὲΐ 1 {Πδὲ νγθ 6 
(6 ψνῇοϊα ραγγίϑοὴ οὗ {π6 (ἰδβίῖΐα οὔ Απίοηϊβ, ψ6 
σδηηοῖ ΒῈΡΡΟοΒ6 [δι {Π6 ἔΟτίΓ659 ψου]ὰ θ6 Δρδηδοῃθά : 
δηά {ῃπογοίογο ΜῈ ΠΊΔΥῪ ΒΌΡΡΟΒΘα 8 δυποοάοοδθ. Ῥλαΐξ 
Ῥογίίοῃ, οσἀπηοί Ὀ6 ἀοίοττηηθά : {πΠουρῇ, σοπδιἀοτίηρ 
1Π6 5ροι ἰτοι!5 Βριγῖς οὗ 1ῃ6 9068, ἀηὰ ἢον δμάάοη 
τατη}}18 Ὀγοκα οαΐ, ΘΒρθοῖ ἢ] ν ἂ ἰη6 Ἐρβίναὶβ, [ῃ 68 
Οομηπιαηάον οὗ (16 σοἰογτὲ ψουἹὰ Βοαγοοὶν {Π1η}κ 11 

ἘΞ ΤΠ που σπεῖρα (ἔτοτ σπέω, σορηῃδίρᾳ νυν] σπαώ ἐο ἄταιϊο, ΟΥ̓ 
ἑω δ.) δ: ρ)}}Ἀ658 ὈΓΟΡΟΓΥ ἃ ἐυυΐδίοὰ γῸΡ6 οὐ δαπά, δῃηὰ, γε ΔΡ ΒΟ ΟΑΠν, 
ἀδηοιοὰ 8 τ} ΑΥῪ σοΥ}08, δηὰ τνου]ά 6 ΔρΡΗΪ ΠΟ 80]6 ἴο δὴν ἡυπιθοῦ., 
Ἠξκποε δος ἤδνα δι ρροδοὰ παῖ ἰἴ ἢγϑῖ δι π  ἢδαά ἃ Ἰρίοη : δηὰ {παὲ 
τ πα8᾽ {παὶ βρη οδίίοη ἴῃ Αοίβ 10,1. Βυῖ 1 (ΠεΓα βθθβ ἰο ἀ6- 
ποῖα ἃ Θομογῖ (ΟΣ σορί θη) ; δηὰ Ἐδρἢ 6] πᾶ5 ργονεὰ [Παὶ ᾿ΐ ννϑ8 
514 ΠΥ 80 Δρρ]Πεὰ. [,πιρ6 {ΠῚ Κ8 (Πα ἔγουῃ Αοἰβ 27, 1. [ἴ ἀρρεδγϑ 
ἴο ἤανα ὈΘΟῺ 8 σεπίμγία ΟΥ σοπιραπῃ, παῖ 18, Δὴ ΠΙΠΩΓΟΘα ΟΥ̓ ἐἤδγος 
δϑουῖϊ. Βαϊ Πα βθεπβ ἴο Ὀ6 πηϊδίδκοη, Εν ἰΐ ἄορεβ ποῖ [Ό]]ονν δ 6- 
οαυ86 λυ (68 18 ππεηϊἱοποά 88 "μεΐηρ; ἃ οεηταγοη οὗἉ ἴπε 114] Δ σπεῖρα, 
{πὶ νγὰ δγε ἴο υπάετϑίδηὰ ἴπαΐ ἢα ἢδὰ (ἢς εοπιπιαπὰ οἵ ἷ{. 1 (6 
σπεῖρα “εἴα ἃ σοὐοτέ, Ὦ6 τοῦ ἃ ὈΠῚν Ὀ6 ὁπ οὗ (6 σοηίυ τ οΏ8. ᾿ 
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Ργιάδεπὶ ἴο αἰοιηρί [Π6 βεΐζυτο τ 1688 τΠαὴ ΠΑΙ͂ 
{6 σοῃοτί. δίουσ δῃὰ οἔδοῖβ σοῃ]δθοίιγα ἔπαΐ 16 τνᾶΐ 
4πδὲ ἀοίδροδιηεης οὗ {Π6 80] ἀἴθγυ ψ οἷ δίοοά συδγὰ 
δὶ (ῃς6 Τερῖθ, οἡ 1Π6 πίρἢ 8 οἵὗἨ [ἢ δβϑίϊναιβ. βΒυῖ 
80 ἢ 8 συ νου βοδγοοὶν θ6 βυβῆοϊοηϊ ; δηὰ 1 
ἐβη μαγάϊν Ὧδ βιιρροβεά {πὶ ἴπν νοῦ α πανα ὈΘΘἢ 
ςΔ1|δἀ οὐ ἔγοῃι δο ἱπιροτίδηϊ ἃ βοσνίςθ. Τὸ δνοϊα 
κΚῆς αὔονο ἀἰΠ ου 165, βοηθ τοοθηΐ σοϊηπιοηίδίογϑ, 89 
ΜιςοἤΔ6119, ϑο }Ζ, Εσβθηπ. δηα Κυϊποοὶ, υπμἀογϑίδηά 
Ὁγ σπεῖρα, (6 θοάγ οὗ 1,ονἰτε5 ψἢο βιοοά ρυδγά ονοσ 

6 Τειρῖδ ὈῪ εἰσι. Βυῖ 1[Π6 σε οὗ {Π15 συδγα 15 
᾿αγα οδ δὰ χιλίαρχος, πὰ {Π6 ἰδ Γπ|8 χιλίαρχος ἀῃά 
φτεῖρα, φο!ροὶ 8 ἴο (Ὠ]ηἸκς οἷν οὗ  οπιοΉ δοίαϊενε ; 
δά {Ποτγοίογο (Πδὲ 15 ᾿πβα τι! ]ῖ6, ΑΒ ἴο ἐπε ἀγρι- 
φιοηί οὗ Ου]|π|, εππρ!ογεὰ Ὀγ Κυίΐηοεϊ, παι Ποπηλη 
βοϊἀϊοτα σου πᾶν ὑσουρῃς ζ968608, ποῖ ἴο Ηδηβῃ, 
θυ ἰο ΡιΪαῖθ, 16 βθθ8 ὙΘΓῪ Ψοδῖ ; δίησο, τπουρὶ 
Ἐοιϊηδη βοϊ ἀ!ογβ, (ΠΕΥ ψογὸ οηρογεα Ὀγ ἴΠ6 ϑ8ηῃ6- 
ἀτγίπ), δηά ρῥἰδοβα ὑηάογ {μεῖς ογάογβ ὃν Ρ]λίθ. Απά 
8ἃ5 ἴο {π6 ἀγριτηθηΐ οὗ Κυϊηοοὶ, (Πδὲ 11 185 ποῖ ρσοόῦδ]6 
τὴ0 ϑαῃμοάτγιαι ψου]ὰ ἤᾶνα διηρὶ ογθά ἐπ 6 ΒΕοπΊδῃ 
δο᾽ ϊογβ πῃ σοη]υηοοη ἢ {Π|6ὶΓ οὐ, 1Ε 18. ποῖ οὗὨ 
1 [οαϑὲ ννοίρῃς; βΒῖποθ ἯὯ ΠΊΔΥ βύρροβε (μαὶ ΠΟΥ 
νοι] ϑογυρία δὲ τὸ πλθδπβ ἴο ἴδ “6815 8 [1{8. 
Βοδιάς8,. 88 1(ἢ6 οὔαγβε δἀνβδῃοοα δραϊηϑέ ἢἰπὶ γγ88 
(μαι οἵ »οϊῥέϊοαὶ φσοαϊίίοη, ταῖμδν τπδη γοἰϊρίοιδ ἐπιροϑ- 
ἔμγα, (ἢ ϑϑβιϑίδηςς οὗ Βοιηδῃ βο] ἀθγβ τϊρῃς ψὴἱ 
Ρτορτίοίν Β6 ι8θἀ. 
ν Ἴμο ΨΟΣΩΒ τῶν. ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων, 16 (88 
οἴη) ἃ ρου ρ ἢ γαβὶβ οἵ ἐλ ϑαηἠεάγίνα, 

8. Μετὰ φανών καὶ λαμπάδων κ. ο.. ευἱέδ ἰαπέογης 
πα ἐογοδεδ8. ᾿ 

1 18 ποῖ ϑαδὺ ἰο ἀδεϊεγτηΐης ἴδε αἰ δγεηος δεΐννοοη ἴπδ86 ἔνγο (ἜΣ. 
Βγπεοὺυδ τὨϊΏΚ8 (Π6 ἔοσπμεν ταεϑηϊ ἑογοῖος; ἴῃ6 Ἰαίἴογ ἰαιπρε. Βυϊ 
ἴδιίορε οὔβογνεϑ ἵμαὶ (ῃ6 Ἰαίϊεσ οοπιηοη]ν ἀεδοοίεα ἑογοΐθε; 88. ἃρ- 

ἔτοια ἴδε λαμπαδοφόρια ἀεβογ θεὰ ἷν Μουγβῖυδ ἴῃ ἢἷ9 τος, 
ἐν. ἴ.. δ, ΕἸβηον '8 οὗ ομἱπίοη (παῖ [ΠΥ αἱ ἢγαϊ ννοσα βγωρηγιηοῦ, 

δυῖ ἰῃ Ῥτορτεββ οὗ τίημε, ἰ)8 φανοὶ νγεσα οδ εὰ ἐμολπιολὶ, λάμπιρο, 
ΟὨ δὴ ἰπδμοοίίοι οὗ ΑἸ δῆξουδ ἴ.. 15, 18. ὑγυοσε ἢδ ἰγραῖᾳ οὗ φανοὶ ἰδ 
οἵ ορἰῃίοη ἰμαὶ [6 φανοὶ ΜΈΓ ἃ πῆρχε δηοίεῃϊ δηὰ γυὰδ Κὶμὰ οἔ 
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ἑόγοδεῇ, δοτιαρα οὗὨ κρὶϊὶ ᾿Ιβίβφ βουῃά ἰηίο αἰ δυραϊε; ἵπιΐξ μδὶ δἴον- 
νναγὰβ [ΟΓΟἢ 65 οὗὨ ΟἴΠΕΣ πιδίογ 418, δηὰ οὗ ἃ ἵὭοσβ ορηνεηίΐθηϊ τηδηιΐ- 
ἔδεΐυγα, (ὨΔΠλΕἶγ, ἵδρογβ δι) Ἰδῃίεγη8, οαπηα ἱηΐο 86; ἱῃΠουρἢ τΠ6 
ὉΓΠΟΥΘ 511}} οοπηυ δα ἀιηοην [ἢ ΠΠΕΆΠΕΓ βογῖ οὗ ρεορὶθ. Τδαῖὶ Ὀοίἢ 
᾿δηϊουηδ δηὰ ογοθδ ΕΓ ἰῃ ὑδ6 ΔΙΠΟΩΡ δβοϊΐθῦθ, Δρρθασϑ ἔγοιῃ 
Βιίοηγϑ. [4]. 9. (οἰϊοά ὃν [,ϑρ6 ὅι γεί8.) ἐξέτρεχον ἅπαντες ἐκ 
τῶν σκηνῶν ἀθρόοι, φανοὺς ἔχοντες καὶ λαμκάδας. ῬῈεϊϑιοἰῃ οὗ» 
Βογνεβ ἴδαϊ φανὸς ΓΟΥΠΊΕΙΥ 5:5 η1 δα ἐογοὴ, Ὀυϊ αἰαγιναγάβ ἰαπίοτη ; 
ἃν οἢ Ἰνογὰ8 αἰ Ὸ Γ ἰὴ 106 δα ἸΏΔΏΏΘΤΙ 88 σαπαί ες αηὰ οαπαϊ ε-εἰϊοκ. 
Ἧς (Ὠεδη οἰΐεβ ἸὭΏΔΩΥ ρϑβϑᾶμεβ οὗ ἴπ6 ατγϑεῖκ [αἰ ορταρῃοΥ ; ἃ86 Ατἴὰ- 
τιοῃίιϊι8, Ρ. 90., Ρο ςυχ, 6, 102. ἃ 10, 116, Ηεδγοῆ., δίς. Ο]οβα, 
Ηΐρροοσ, λαμπτὴρ, ὃν οἱ πολλοὶ φανὸν ὀνομάϑουσι παρὰ δὲ τοῖς ᾿Ατ- 
τικοῖς, ἐν Φ ὕλα τε κατεκαίοντο παρέξοντα φῶς. ἀλλὰ καὶ ὁ δᾷς ὅς καὶ 
ὁ λύχνος ἐστιν ὅτε λαμπτὴρ ὀνομάδεται. Ατίεμηϊά. 5, 20. ἔδοξέ τις 

,. γὸν δοῦλον αὑτοῦ φανὸν γεγονέναι, τοῦτ᾽ ἐστιν ὅνπερ λαμπτῆρα κα» 
λοῦσιν. 866 Ατγδιορῆ. ἴάς. 841. ἀπαᾶ {πΠ6 ϑοῃο]) 881 ; 88 αἰδοὸ Αἰἤδη, 
699 ν. πᾶ Επϑῖ, οη Ηοπι. []. 1968, 40. Οἀ, ρΡ. 70 ἃ 472. 

᾿ Μεθ’ ὅπλων ἸεΓα 55 1685 ἐν αΥπια, αὐθα, ὅὸ Αἰβο ίη. ο. (ἰε8]0]}. 
(εἰϊεῆ ΒΥ ῬοῖΔ.) ἥκοντες πρὸς ἡμᾶς μεθ' ὅπλων πανδημεὶ. 1 καά 
ΤὨυογά. 1, 6. καὶ ξυνήθη τὴν δίαωταν μεθ᾽ ὅπλων ἐποιήσαντο, ὥσπερ 
οἱ βάρβαροι. 

, 4, Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα. ἐπ’ αὐτὸν. 
Το ρῃγαβο. ἔρχεσθαι ἐπὶ τινα, ΟσρΓ8 ἴῃ Μαίίῃ. 28, - 
84. ΘΙ Β6Ζᾷ ϑοσοιμηΐβ ἰἰ ἃ Ηευγαίβη. Βαϊ 1{ 
οσσμγα ἰη (ἢ ΟἸᾳβϑῖοᾳὶ ψηιίοσθ. Τῆι, Ὠίοηνβ. Η8]. 
Ρ. 721. οὐδὲ δέδοικε μὴ καὶ ἐπ᾽ αὐτὸν ἔλθοι πότε σὺν χρόνῳ 
τὰ δεινὰ, Ἐμτρ. Οἰορῖ, νϑσ. 1010. τὰ πανύστατα 
δ᾽ εἰς ἐμὲ καὶ γενέταν ἐμὸν ἤλυθες. Τάρθαη. ἘρΡ. 1Φ0θ. 
Ρ-. 578, ἠξει τι καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς τῆς λύπης. (ΚΥρΚΕ.). δὸ 
480 Ἠεγοήοί. 7, 928. (οἰϊρα Ργ Υοἰβίείη,) Μάντιος;, 
ἃς τότε κῆρας ἐπερχομένας σάφα εἰδὼς, οὐκ ἔτλη Σπάρτης 
ἡγεμόνας προλιπεῖν, ΓΠ 6 ΡΉΓΑΒΘ ᾿η 666 5[Ππ|Ρ0}]} ἀθηρίθβ 
0 ἀαρρθη, οὐ ταῖπο δοζαἐ{, βίηῃσς [0 18 8] πγοϑί δ᾿ νᾶ γ8 
968 οἵὁἨ 6ν}]8. ΤΉΪ8 οἸΓουτηϑίδησρ 18. ΘΒΏΘΟΙΙΪΥ τῃφῃ-. 
οηρά, ἴῃ ογάογ ἰο Χ"ἰ]υϑέταίθ ἰῃ6  υϊηὶίν οὗ ομτῖ 
Ι1οτὰ;" δηὰ Ὀγ τῃ6 Φ]]ονηρ οὴθ ἐξελθών, ᾿ξ 18 

τ Οὧὐν ξορὰ ηοΐ ΟὨΪγ ΚΠΟΎ, ἰῃ ρεηεταὶ, [πὲ 6 δου] βυ δ δοιὴθ 
ἐσεαὶ οΥἱϊ, δὰ ενεὴ ἠδβὶἢ ἰἴ861{, Ὀμὺΐ νναὰϑ δοαυαϊηϊθά, α͵δο, νυν ἢ 
Ῥδγίίουϊασ οἰγοιιτηβίδ 68 ΟὗὨ ἱβποπ Υ 84 Ποῦ (παῖ φῃοι]α αἰϊοπά 
ἷδ 50 τ ηρ : ψν Ὠϊοἢ,, δοοοταϊηρὶγ, ἢρ Ἰαγρεῖὶγ ἔογεϊο!, (θεαὶ Μαίίῃ. 
φῦ, 18, 19. δηὰ 1Π6 ρδγα}}εῖ ῃ]4. 68, Ρ. 380.) τπουρἢ τδηΥ οὗ [6568 
εἰγουτηβίϑηοοϑ ΕΓῈ 88 σοη(ἰηροηΐ 88 οδῃ νγ6 1] ὃς ἰαχαρίηεα. [1 ἰ5 
ἱπηροδείθῖε ἴο ϑηῖευ γίρϊ ἰηῖο ἴμ6 πετοΐο Ὀεμανίοιν οὗ οὖς 1 ογὰ. 
σεδθας ΟἸιγί εἴ, πίτηουϊ σαγγγίηρ, {1||8 οἰγευτηοίαποθ αἰοηρ νυ τ.6..ὄ 
Τὰς ον τἶοδ ἀγ ἴῃ γαρίυτεα δὲ ἐπ δι λη Ύν οὗ ΑΟὨἢ ἶθο 'π᾿ αοίης ἴοὸ 
(6 Ττοΐδα πῦρ, τβεῦ δα πεν (δεοογάϊημ. ἰο φημεῦ) ἰδαῖ μα. 
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δῆονῃ, [δῖ ἢ νοϊ (ΔΓ Ὺ οθδγοα ἢ π]56 1]  υπίο ἀφίῃ, 
Ἔν ἐξελθὼν, ννα τηβί ποῖ ὑυπάοτγβίδηά σοϊηρ ουἱ οὔ 6 
μάτάξῃ, βίησα (6 ΟΥΠΟΙ οἰγοιπηϑίδης 68 (866 νεγ. 926.) 
Βθθῃ (ο ἢανςε ἰδἴκοῃ ρΐἷδοθ ἴὼ [6 νσασάθρη. Τπα νοσγὰ 
(458 ΕΓ Υπηυ5 δηὰ Μο]ἀθηἤδιθγ Ἂχρίδιπῃ }1,) 8: ΠΡ ῚῪ 
βίη 1ῆθ5 οοπιὶπρ ζογιυσγα, ἩδτΏΟΙΥ (485 ΒΡ. Ῥρᾶγςοθ βυρ- 
βε5818,) ἴτοιῃ (ῃδὶ ρμαγί οὗὨἨ (Π6 σαγάδῃ νι 6 Γ ἢ6 δα 
Τοιγϑα ἴοσ ργάυογ. (566 Μαῖίί. 26, 86.) [Ιῃ ογάοσ, ον- 
Θν Ὶ, ἴο γθοοησιὶο {Π|6 τεπμέο ἀἰδογοραπον Μ Ὠϊοἢ που] α 
866πῚὶ ἴο Οχῖϑί θβοΐψϑθϑθη (18 δεσουηΐῖ δηά [ἢ 6 ψογάϑβ οὗ 
νοῦ. 86. “1 8ὰν {{|᾿66 ἐπ ἐλο σαγάφη νυῖἢ ᾿1π|,᾿ τοσθηξ 
σοιητηθηίδίοΓβ (48 Καυϊποοὶ,) οὔβϑοσνα ἰῃδὲ (ἢ6 ψογάβ 
ποοά ηοΐ 6 ργοβ886ά, θυ ἀγα ἴο Ὀ6 (8 κθῃ ἴῃ 8 ρμορμΐαν' 
δοςορίδιίοη. ““Ρεῖοσ λαά δεθη (βΑῪ τ 6) ἴῃ (ῃ6 

τάρη νι «6805, δηᾶ ψῇρθη (6 5ογνδῃϊ 88} ἢ], 
Ἣ δά Ἰοδ 1ἰ, δηὰ βιοοά ψ ἢ} {6811 δ [Π6 φσαγάξη 
ξαΐε, Μ,ἤδΓΕ (Π6 ΟἰΓΟυ βίῃ 68 τη θη] ΟΠΘα 1ῃ νογ. 4. 
ἴοοἶἷκ ρῥἷαςα." Βιυῖΐ [Π6 ὈΓΠΊΘΓ πηοίῃοα 56 6Π18 51 ρΪοΊσ, 
Δ Θαυλ] ν πν 61} δῆϑγασβ {ῃ6 ρυγροβθο. Καυΐποεϊ, 
᾿Ἰπἀοοά, οὈὔ)δοοίβ (ας ΠΟ ΘΧΔΠΊΡ]68 οὗ ἐξελθεῖν ἴῃ ([Π6 
86η86 ΟἵἨ »γοαίγε ἤᾶνθ γεῖ ὈῬθθῃ ργοάυςοά. Βυϊ 80 
16 4 ἀδνϊδέϊοη ἔγοιῃ (6 8816 8] ιιϑᾶρθ, δηὰ ἰπ διιςοὶ 
8 ΨΓΠΟΙ 885 οὔὖῦ Ἐνδηροὶ δῖ, σδΠ ΒοδΓΟΘΪΥ πορα (ῃ6 
σοῃῆτγιηδίίο οὗὁ Ἔχϑιηρ 68. 

4., τίνα ϑητεῖτε, ιυδοπι δος ψο ὃ 1. 6. ἴο ἀρργολοηά. 
Λέγει αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς" ᾿Εγώ εἰμι. ἙΕἱστήκει, ὅς. δι. 
Ζοΐη, ὈΥ. πηιθβιοηϊηρ 1Π6 οἰγουϊηδίδποο (ἢαὶ Ζ7υἀ 45 
βίοοά νι τΠδη) (1. 6. Ψ685808 ἃἂπὰ ἢ18 )183ς1068,} 
566 18 ἴο ρίδησα δ γϑδοῦογΥ, ἐπουσ Πα ἄοθβ ποῖ 
τηθητίοη, (δῇ (ῃς οἴμοτ Ενδηρο 1508 γο]δίθ,) ὩβπηοΪυ, 
[πα Ζ7υ 445 5] ρηϊ1Ώῆε6α ὈΥ ἃ Κὶ88 ἢϊπ| ψψῆοπι ἘΠΟΥ Τ6ΓΘ 
ἴο ΔρΡργοβεπά. Αἱ ψῇῆδι {{π|6δὲ (η6 ΚΙ88 88 ρίνθῃ, 
ψῇοίπογ Ὀοΐοτο οὐ δήϊον 796815 [δά βαϊἃὰ “1 δὶ Πα, 
1π6 σομηπιοηϊδίοῦβ ἃγα ποΐ δρτγθοϑά. (866 1δρε δυά 
Ἐυ5᾽05). [ταῦ Ὁ δββθηΐ ἕο ἴἤοβ6 Ψῇο {ΠῚΠΚ (8458 065 
Κυϊποοϊὶ,) [Πι 7048 βα]υϊοα 9655 δούογα (Π6 ψοτζάϑ. 

βου [8}} ἴδεσε : δυϊ μὲ τοῦθ πᾶνε ἃ ΨΕΙῪ Ἰοὺ ΜΑΥ οὗἁ {πη κίηρ; 
το (068 ηοΐ 666 ἰηΒη 16} τογα ἔοσγί 6 ἴῃ οὐὖν [ζοτὰ 8 σοηάδυοῖ οἡ 
«δ στεδαῖ οοοδβίοῃ, υμδ {8 εἰγουπηϑίδποε, 80 ἠυάἀϊοϊουεῖγ, (πουρ ἃ 
80 πῃηοίεβίγ, δυρρεδίοα Ὀγ 81. ὅόη, ἰδ (ΟἹ αἰἰομαεὰ ἰο. (Βοδατιόρε.). 
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ἢ 4υδβοη ΨΟΓΘ ῬΓΟΠΟΙΠΟΒΩ͂ : ἴογ {πο γα σου] δ6 ἢο 
πορά ἴον τ6 Κὶ88 αὐέεν'" 6805 δα ἰο]ά (ἢδπὰ (Παὲ λὲ 
Ψγ8ἃ8 [ἢ6 ΡΘΙΒΟῚ (ΠΟῪ βουρῆϊῖ. [Ιηάἀθρά, {πὶ ψνουϊὰ 
ἢανα Ὀδοη ϑυςἢ ἃ Ρίθος οἵὗἉ ρσταίυϊίοι!5 4155] πη] οἢ 
88 Ἄνθη Ψυ4448 ἢ] 56 1 ου!ὰ ἤαγαΪϊΪγ ἤν ὈΘΘη σᾶρᾶ- 
01]6 οὐ. Βαοβιθβϑ (85 Κυΐηπορὶ υγρ68), α ᾶἃγὸ ἰοἱὰ ἴῃ 
Ιλικο 22, 47. (αὶ 70. 8 ναηΐ Ὀσδίογο {Π6 ογσγονά, ἴἢ 
οΥάοσ ἰο Κὶβ8 ἢϊηι; δηά 1 Μαίι. 96, 40. νὰ γεοδὰ 
εὐθέως προσελθὼν τῷ ᾿Ιησοῦ, εἶπε' Χαῖρε ῥαββί' Καὶ 
κατεφίλησεν αὐτόν.Ἐ : 
. 6. οἷς οὖν εἶπεν αὐτοῖς ---- χαμαί. ΤῸ 50} ἃ ἄδργαα 
ψ 6 ΓΟ {Π6 οἴἶδοοργβ Δρρ8]]6 ἃ δὲ [686 ψογάβ οὗ οὖν], ογά, 
{Π8ι [Π6Υ σου] ποῖ βυπηπηοη σοῦζαρσα ἴο ἰδῪ ἢδηάβ 
ου ἢτ, δηά, 48 1ἴ 6 γα, βίγσυοκΚ ἢ ΠρΡὨςΠΙηρ, [6]} 
(ο (86 σγουηά. ΒΟ ΟΣ {Π|8 θ6 84 ΠῊΙΓΔοΪΘ ΟἹ Ὡοΐ, 
[ῃΠ6 Ενδηρο]8ῖ ἢ48 ποί (οἷά υ8. [{ ΠΔΥ͂, ΠΟΎΘΨΘΙ, 
Β66πὶ ἐγείν τυοπάον μὲ ταὶ ρΡογβοηΒβ οὗ ἰμαΐ ς435, ψῇο 
οἰπεγν86 ἀο ποΐ βυ ον τὨθιηβοῖνοβ ἴοὸ 6 ψογκοα 
ὭΡΟη ΡΥ ἀδεάς, τηιςσῇ [1688 εὐογ 5, 5Που}4, ὈΥ {Π6 5016 
γοΐςο οἵ ουγ 1ογὰ (ἰδοιρῇ οαγγυίηρ νυ ἢ 16 ὨοΙΠίηρ; 
οὗ ἴ[ἤγϑαδι) πᾶν θη ᾿η{ἰπϊἀδἰθαὰ ἴο βισἢ ἃ ἀθρτοα 88 

, 5; Τῇ ἐναντιοφάνεια ἐνήρωνής αἰδογθρΆῇοΥ ) Ὀεΐνγθθη (86 Ενδηρος- 
]5ἴ5, 19 τῆ γοηονοα Ὁγ Κυϊηοοϊ. 

“«υάλϑ, ἰΐ ϑδϑοηβ, τνυοηΐ Ὀοΐογα ἴπ6 τυ] εἰ τἀ6, τυνῦο ΓΟ] οννοὰ ἢΐπα 
δἴ πο ρτεαὶ ἀϊδίδπεδ ; ἀπά οἡ τρεϑεῖΐπρ 7681, δα υἱδϑὰ δηὰ Κίϑβϑεα Ὠΐηι. 
Ζεξυ5, αἴνοσ οοποίδεϊγ σευ κὶηρ; 8 ΓΕΔ ΠΘΓΥ (δε. Μδί ἢ. 96, 47. [αὐ 
44, 47.), νοηΐ ἴο πηϑρεῖ (Π6 τηυἰτ6, ἢονν Δρργοδοίηρ Πϑδσοσ, δηὰ, 
ἴῃ 8 Ἰουὰ αῃὰ σουγαβεοιϑ ἴοηα, 8518 [ἤδη τυῃοῦ ἴπ6γ δεεὶς. ΤΏΘΥ, ἰῃ- 
τυ αίοα αἱ {ἢ δβρεοῖ οὔ 7εϑι.8, 89 8180 αἵ ἴΠ6 ἤγτωῃ 88 οὗ ἴοη6 υνἱτῇ 
ὙΠΟ ἢς δὰ ργοηουποδὰ ἴποϑα νγογάϑ, ὑγείεμα ἢοῖ ἴο Κῆον ἢΐηι, 
δΔη δῆϑνυνοσ ἢοΐϊ ἐΐδο, ὑυυῖϊ 96808 οὗ Ναζαγείῃ. Τῆς οἴδορσθ, 6 ΓΟ - 
ἔοτε, ῃο Κηδῖν ηοΐ 88 γεῖ ΠοΩΣ (ΠΟΥ Μετὰ δοηΐ ἴο ρργεϊμθηὰ, νν δῶ 
ἴΠ6Υ Τεοογχηϊζεά “4εβ808, δηὰ πεαγὰ δίμιλ τῦῖἢ ἃ γι δπὰ ἰουὰ νοῖοβ᾽ 
ΒΆΥ, “41 δπὶ ἢα,᾿" 61} Ὀδεὶκ, δηὰ τηϑηγ οὗ ἴπϑηι δ ηῖκς ἴο ἴπ6 δαυἢ. 
(ϑε6 {π6 ποῖβ οῃ νεῦ. 6.) Τῆς οἴἶδοοτα πδαὰ πον δυττουηδεὰ {Π6 
Ὠὶοοῖρ] 65 αἰδο, δῃηὰ βδοῃιβ οὗ (ἢδθω, δοϊάδθν (δ ἴἢ6 σεδί, ἤθη {ΠῸῪ 
δὰ γχοοονογοὰ ἔγοιῃ ἰΠεῖγ ἴθΥΤΟΣ, τουὰ ἤδνα ᾿ἰαϊὰ ἤδηᾶάβ οὐ ἴδει, 
Ὑπογεΐοτε 9ε805 ἀσαϊη Ἰουγ Ἔχοϊαϊ 8, “5 οι 8εοὶς γα δ ὙὙΠεβα, 
88 ὈΕΙΌΓΟ, Δρρδ]]ο αἵ εἶθ νοΐοθ δῃὰ ἤσι ἀδι δ ουΥ, ΘΠ ΒΕΓ, “΄ 6811 
οὗἩἨ ΝαζΖαγοῖῃ." Βυϊ νΏδη 9}6808, τ] ἃ τ] ον νοΐοα, βαϊά, “ς 1 γα 
8δεοῖκ πηθ, Ἰεὶ {{π||86 ρῸ (πεῖν ψΑΥ,᾿ ἴῃς οβῆοεογβ, ϑεείηρ ἴΠῈ γα νγα8 ΠοῸ- 
τῆΐϊηρ ἴο Ὀ6 ἔξαγε ἔγοπι 9681, δΔηὰ Ὀεΐηρ' ερσου Ὦγ ἴπ6 Ευ]6γ8 
οὗ ἰἰς ϑδηδβοαγπ, ψνΐο ἰιΔ6 δοοσοιηραηϊοα {6 σΓοννὰ (866 [Κα 49, 
δ8.}, ἰοοὶς οουγδίζε, δηὶ γυδῃοὰ ἀροι ὅεϑυδ πἰπιθεὶέ, (Κυϊῃοεϊ.) 
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ἐσ δνο {}| 16 το {Π6 οαγίῃ. ἴ{ ψουϊά ᾿ογίδιην ἂρ- 
Ῥοαῦ (δαὶ {πεΥ πδὰ [δ]θη ἴο ἴπΠ6 ργουηα δΥ {πε 
δχογοῖβα οὗ βοῦς μπάοβηαδίο, Ὀυϊ ρνείογπαίαναϊ 
ἐπήυπσηςο;: ἔγοπι ψῇηϊοῖῦ ἰδ ψουά ἔο ον, δας πὸ 
γος ἌἽοουϊὰ πᾶνε δναϊϊθα ἴο ἀρργεῆοπὰ οὖῦῪ ἴκογά 
Ὁ.η|688 ἢ6 δὰ ρογηνεαἀ ὨἰπιΒο  ΄ ἴο θ6 ἴδ κεη ;- ογ, δἵ 
ἰοαϑί, {πὶ 6 πιίσς ἤανα ϑαβιΐν, δὰ ἢθ ρβββϑά, 
οβοδροά ἴγοιι τ 6. πιὶάδι οὗ ει. ΤΉ ΘΓΘ 5668 πο 
ΓΟΆΒΟΠ ἰο αὐυθδιίίοη δυῖ (παι ἃ ϑαρογηδίυγαὶ, ᾿πουρἢ 
Ὁπάοἤηδθϊθ, ρον ῦ 88 Ἔχογοίβει, βέμη γ ἴο (ἢδὲ ὈΥῪ 
ψἰς ἢ} τἢ6 πηθη οὗ δϑοάουι ψογὸ δίγοΚ ἢ ὉΠ Π4Π658. 
(8εε ὅεη. 109,11, ς.) ΟΥ̓́ {815 {πΠ6 δηεϊθπε Εδιῃθγα 
δῃ οαγὶν Οτοοὶς οοπιηρδηίδίογβ θηίογίαϊπθὰ ἢ 
ἀοιδί : ὯοΓ δῖ 1 ἀψαγα [δι 1 88 ατιϑβιοη θα ὈΥ ΔΗΥ͂ 
τοοάσγη ομϑϑ ραίογο (Π6 Ὀδρσίηηϊηρ οἵ ἢ εἰρπίοοητῃ 
σϑηζιευ, ἤθη {Π6 ἰδαγηοα (ΘΓ ἴῃ ἢἷ5 ΜΊ8ο. [,͵ρ8. ἔ. 
9, 107. πιδάδ οὐ]δοϊίοηΒ ψϊοἢ 6 ΓΘ βδ 580 ΟΥΪΥ δη- 
ϑ ΘΓ, δηᾶ τ[Π6 Πγροιῃεβίβ ἢθ ργοροϑθα ςοιῃρ]οο Υ 
τοί Ὀγ )ο ἢ απ [,Ὧπ|ρ6, (ἢ ἰδτἴον οὗ σποαι, δἀ- 
ὩΠΠΓΝ (Π6 τρα! τ οἷ αἰνίπα ἱπίογροβιτίοη, γοί οὔθ 
(6 ἐο] ον! σοη] οί! Γ68 88 (ο (ἢ8 πιοάθ᾽ ἴῃ νη οἢ (ἢ 6 
Οἰγου Πϑίβ 68 ΠΊΔΥ ἤδνθ (Κη ρίδοθ. “Ἅ [(8 Ἔγρὸ 
τοίη σοποὶρίο, συοά σδρίοΓοϑ βυ 0 ἴΔη60 αυοάδπ) ἰοτγγὶ- 
ου]4 πιρηΐο, βϑῖγθ νοχ (γι ϑι1 σὰπὶ ΒρΌ ΔΓ τη) δίδίθ 
ἄαΓΘδ Θογηλ ΡΘΓΒΟΓΙΧΟΓΙΓΙΐ, Βῖν 6 ΡῸΓ ἘΠΊΡΓΑΒ ΔΓΌΟΓΙᾺ 
ἀϊδοϊρυϊοτγιη σαΐοθγνδηι ΟΠ ΒρίοΙΘΠ 685, ΘΟΓΙΠῚ ΠῚ] ΟΓΘ ΠΣ 
ΠΟΠΊΘΓΌΠῚ 5101 ἱπηαρΊΠΔ11 ἐπογηΐ, δῖνα ἃ Ψψυδᾶ οἰπὶ 
Β[ΏΡΟΓΕ δἀβίδηΐθ 86 ργοά!οϑβ 6886 β88ρ᾽ σαὶ Πιογιηΐ, 
νϑὶυϊ ἔζβουπαάι9 ονδμ ὰ γνδιόρδα ὮΠΔΟΓ οϑί, ρβϑεουϊϑὶ. 
ἰεγρα ἀφασεϊηΐ, ρεογυ18 ΓΘ 4108 βθουτι (γα θη εθυ5. 
Ηδ δαυΐοι ἴῃ δΒιυπ)ηᾶ σοηϑίογηδϊίοπα [ ρΡΊ 6 Π8. ἴῃ 
8βοῖο βαίθθγοβο, δυο οι] δαμθ ὅς γαάϊοῖδιι8 διροτγαηι 
1ΏΘΡαΌΑΙ1, σοοριίϑηάο 8111} βιιρ6 Ὁ 81105 σογγυθγιηῖ.᾽ 

᾿ ΤὨΒ πηῖγϑοῖθ, μοννονοσ, ἢ88 Ὀ6 θη πηοϑύ ΠΡΠΠΕΥ δπὰ 
οαμδείοεδῖν σίυοπ τ} ὉΥ τηοβὶ οὗ [Π6 γθοθηΐ σοῃηπΊθῃ- 
ἰδίοτϑ, 8ἃ8 [ἰοβθη., Ηοθυδη, Μοζγι8, ΗδρζΖοὶ, δηὰ 
Κιυϊπ. Αἡ δΠορουγαῦδίθ. οχοθρίέοη Πονονοσ, .15 

αὶ Ἰκυΐποεϊ οβδιϑ {πὸ ζοϊ! ατνΐηρ᾽ 5ἰαιεμδηῖ : “΄ 1ἰ 19 νΟΣῪ ρροῦδυ!ς 
ἴῃαι (δε τϑδη νγόσε ἱζϑβοραῆς ψῃὸ ἡ ν»86 ἐπον εχα ἴὸ πὰ. 
(εοιημασγα δοδει 7, 10 δεη4ᾳ.) δηᾶ ἴδδὲ (δ ϊ8 νυῶβ Κβοῖσῃ οἈΪν ἴ0 {με΄ 
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ουηά ἰη {π6 σα86 οὗ Τιοπ6η, ττἢο οὔβοτνοε παι (ἶα 
ὨΥροι 6588 οὗ ἐῃοβϑα ψῆο νου] δοσουηΐ ἔογ (Π6 οἷγ- 
συπηδίδησε ἔγοπΊ Πδίαγαὶ οϑ 568, 8ΓΘ ὉΠ ἀ6α] ΟἹ ΤΏΘΓΘ 
ςοπ]δοίυγο. ὍΠΟΥ τοργοβθηΐ, ἴογ ᾿πηϑίδηςθ, (ἢδι 118 
βοϊ ἀΐθγβ {πϑιγβοῖνοβ ΚΗΘ ποῖ Ὑδοῖη [ΠΘῪ Μ6ΓΟ βοηῦ 
(ὁ δρργοῃοῃά ; πὶ ταὶ 8 Καονῃ ΟὨΪΐγ ἴο (6 
οἴἶδοοτβ; δηά τπδὶ ἐδόν οὐ βιιάάφδηϊν νἱονίηρ 76 505, 
Ψ Ποηὶ Π6Ὺ ἢδα Β6θῃ ρϑΓΌΓΠῚ 80 ΤΊΔΏΥ ΓΊΊΓΔΟ] 68, δης 
[οδοἢ ΜΠ 80 τη ἢ ρον ῦ δηα οῇἴεοί (Πτγοιρδουῖ 
Ῥα]οϑίηθ, ΓΘ 80 δρρδ!] δ δὲ ἴπ6 ὑποσχρθοίθα. ἀρ- 
ΡΘάγληςο οὗ βυσῇἢ ἃ τη8ῃ, (Πδί, ἔδαγίπρ ἃ ρυ Ἰβηπηθηξ, 
ΠΥ 1611 Ὀδοκ, βίαρροτοά, δπὰ βοπι οὗ (ἢ6πιὶι (ρογθαρ8 
ἴἴγοα οἷν) [8]}}] το (6 στουπι. “Βιιϊῖ οὗ 4}} {πὶς 
(οὔβογνεβ Τ τ π28}} {Π6γα ἰ8 ποΐ ἃ ψοσὰ ἰη 1ἢ6 ψῃοἷθ 
Ραββαρε." ΝοΙΓ ΘΓ ἀγα [ΠΟῪ 8614 ἴο ἢανα Ὀδ6θη ἂρ- 
ἀρὰ δί δὶ5 ἀσρεοέ, Ὀυΐ [19 τυογάδ, “1 δ ἢ6." 
ΓΏθη ἀρϑίη, Ἐπουρσῇ αἰ ἅττα ποί 8614 ἰο αν Ὀδθ 
βίγιιοΚ ἴο [6 στοιηα, γοῖ 1ἴΕ 4065 ποῖ ἔοϊονν Πα πο 
ΤΏΟΓΟ ΤΏδη [ἤγΘ6 οΥ ἔουγ δῃου ϊά ; [ὉΓ {6 Ενδηροῖ εξ 
ΒΡ6 8 Κ8 ψῇουϊ τγοβϑι!οοη; ΜὨϊοῆ, 848 ΤΙςπδῃ 
(ἢ ηΚ5, 18 ποτ (ΠδΔπ 1 ἢς δα πάντες, Αἱ δὴν σγδίβ 
1: τηβί 1ΠΠ}ΡῚῪ τῆι α οοπδιἀογαδίο πωπιδον αἰὰ [Ἀ]}] τὸ 
{ἢς στουπαᾶ ; ἰπβουρὰ Κυΐηοεὶ ἄνουν {πὶ 1 δνθῆ 

ἐὀοττηδηάϊηρ; οἤἴοεγβ, Ὑπεγοίογε, θη ἴα 1 νϊεβ δηᾷ οἤοειβ οὗ 
}πδιῖοα Ὀρῃ οἷά 92680υ9, οι ἴΠοΥ Κπονν ἴο αν ΠΕ 80 ΤΩΔΗΥ͂ 
ῬΟΠάοΓῺΪ ἀδοάθ, δηὰ ἴο δανα ἰδυρῆϊ ἢ δυο μόνον δηὰ οἶεοὶ 
ἀΒγουρῇοις Ῥαϊεκίηθ; ἤθη {ΠΥ ἕουμά ἴδδὲ (Πον. πο Ὀθοη ϑθηΐ ἴο 
Δρργθηβηὰ {8 ἰβιηουβ ΤΈδοΠοΣ μὰ ννόσκες οὗ ταΐγαοὶθϑ, δῃὰ Ὠδαγά 
ϑεβυθ τυῦῖτἢ ἃ βγχ δηά ἰηϊγερὶὰ νοΐοα ἀδοΐασγα [δ ἢ6 νγᾶϑ8 ἴῃ 6 Ῥϑῦβοὶ 
ὙΠΟ ΠΟΥ δουσῆϊ ; ἴον, ἔδατίηρ ρυηϊϑητηθης δηὰ ἀεαίϊ, τεοοϊϊεά, 
δἰορρεγε, δηὰ βοπια οὗ με [6]}] ἴο ἴΠ6 δασίἢ. Οὐιητθη! Βῖοσβ 
ΘΟΣΏΡΩΣΘ Υα]εζ. Μασ. 8, 9, 8ϑ. Μίδϑδὶ ἃ βωυ βϑὶ π)ῖδ ἀυοίθιι πιλ} 68 δα 
Μ. Αμπϊοηΐυτῃ οδἰτυησδηάιιῃι, ϑεσιθοης 6}18 ΟὈϑιυρείδοί,, ἀεϑίγυοίοθ 
ἦδιι εἰ ν᾽ Ὀγαηῖεϑ ρ]δάϊοβ Ἵγιοσα νβοῖιοβ νϑρί ηἷβ το θοσιλῖ. Ὑ εἰ] οἱ, 
Ῥαίετο. 4, 19, 8. Αἀ αυδ (6. Ματγίυμ) ἱπίονβοϊθηἀππ ταΐδϑιθ οεμχὶ 
εἰραϊο φεσνιυδ ρου} οι18, ἡδίϊομθ Οδγηιθημδ, ηὔἱἹ ἰοσίε δ ἱτηροχβίογα 
60 Ὀε}1ο ΟἸυλυτίοο οαρίυβ εγαῖ, υἱ ἀμχηονὶξ Μασ), τοῦζηο ε)υϊδίι, 
ἐχργοσηθηίε ἰηαϊρηβίίομθ οαϑὰ ἰδηϊὶ νἱγὶ, δ θεοῖο ρ]δάϊο ρῥγοΐαρ!! ἃ 
σᾶτοοσο. (Καυΐηοε!.) Ῥἰηοϊη6}1}}, Πυ. ἘεΩ͂. οἰΐϊεβ Τοηρίη, ἴῃ ΥἹ, 
ΨΆΘΓΟ 8 8:11 Γ οἰΓοι τ δίϑηοε 8 τοϊαϊο οὗ Βίδηίΐδ᾽αιιβ, α Ηἰρῖι Ῥχίδδὶ 
“Ῥυπὶ βίγιοῦδς δηϑῖδυ8 Ερίβδοοραμη ἔδσγίγθ ἢἰςεΓ ἢ [Σ (βε}}, φίσατ ν 
Ἰτωτωοάϊΐοο ἴδγγογε σοσυτερίϊ ὙΠ ΠΒΙΗΙ πῃ ἑοιταῖ οεοϊάεγα. 80 αἱδα 
Αστίδη Ἐχγ. Α]εχ. δ, 814, (οἰϊεὰ ὃν Ῥγείδίεἰἢ) θαμβῆσαι ἰδόντας τὴν 
ὄψιν, καὶ πεσόντας ἐς γῆν ἐπὶ πολυ σιγὴν ἔχειν. ᾿ ι 
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πάντες ἢα Ὀδοη ντιἐίδη, 1 τησῃς ἤν ὕδοη ἰηΐοί- 
ΡΓοιθα πολλο. ἀπά 458 ἰο {Π6΄᾿ ὀχαπιρίεβ ργοδυςεὰ 
ἴτοιῃ ΝΑ]. Μαχ.,  ε]]. Ραΐθγο. ἅς. ἴῃ} ᾶγθ, 85 Τιιῖ- 
τη Οὔβογνοϑ, 4υ1{6 οἵὁἩἁ Δηοίπογ Κὶπά.  εἰϑίοϊη ἢ 88 
Δρροϑβίτεϊυ οἰτρὰ {Π 6 Το] ον ἱπρ' ραββᾶρσο οἵ Φοβθρῇ Αηΐ. 
9, 4, 8. ᾿Ελισσαῖος δὲ μετὰ ταῦτα καὶ τὰς τῶν πολε- 
μίων ὄψεις ἀμαυρῶσαι τὸν θεὸν παοεκάλει, ἀχλὺν αὐτοῖς 
ἐπιβαλόντα, ἀφ᾽ ἧς ἀγνοήσειν αὐτὸν ἔμελλον" γενομένου 
δὲ τούτου, καὶ παρελθὼν εἰς μέσους τοὺς ἐχθροὺς ἐπηρώ- 
τεσε, τίνα ἐπιβητοῦντες ἦλθον; τῶν δὲ τὸν ΠΡροΦήτην 
ἘΒλισσαῖον εἰπόντων, παραδώσειν ὑπέσχετο. 

Οη {86 ρῆγαβο ἀπέλθειν εἰς τὰ ὀπίσω, 1,Δτὰρε οὉ- 
δοῦνοβ ἰῃδί ἰξ 15 δρρτοργίαϊ θα το 8ο θῖθγϑ ἰὐγηϊην᾽ 
16 Ὀδοῖκβ οἡ 6 1Γ θῃθπιῖθβ. δὸ Ρϑ. 566,9. 276Γ. 46, 
θ; πὰ αἰβο ρϑβϑδᾶρθϑθ ἴῃ Ψ οἷ (08 σοπλπρ' οὗ {Π6 
ἸΜοβϑβίϑδῇῃ 18 γοίθγγρα ἴο, 85 8. 85, ὅ. ἀπεστραφέτωσαν 
εἰς τά ὀπίσω" δῃὰ 40, 20. ἀποστραφείησαν εἰς τὰ 
ὀπίσω. ““Ἐον ἀπελθεῖν (84γΥγ5 ἢ6) ἰ8 οἴξδη [:ηἴ6γ- 
σοἢδηροα ν᾽} ἀποστρέψαι; δναη ψὮΘΓΟ βοιη6 ν] οί θη σ 6 
18 τηθδηΐ.᾽ἢ 

8. εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγα εἰμι" εἰ οὖν ---- ὑπάγειν. Τῇ6 
80] ]16γ8, ἰἴ 8θϑειη8, 1ηἰθηάθά ἰο ἀρργοπθηά {Π6 ἀϊ5- 
οἷρίος αἶβο, δῃὰ 1α]ὰ πδηᾶὰβ οὔ οὴὔβ ογὔ ἵἴψο. Βυΐὲ 
οὐυγ 1 ,οτά, τ[πουρῇ ΠΘ ρανα {6 τ {06 ροόνοῦ οὗ ἰαΚίηρ' 
ὨΙπι86] ἢ, γαῖ Ἥ ῃοΐ σοῃοσά {Π6 8βᾶπι6 ἴῃ Γαϑροοῖ ἴο 
15 αἀἰδοὶρίεδ. ΗἨδ νὶβῆ θά, 1{ βοδιη8, (Παι {Π|8 ἰδτηραβῖ 
οἵ «ὔιοϊοη δῃου ἃ βρθῃά 118 νἱοἰδσπσα οἡ ἢἷβ8 ονῇ 
Ποδὰ οηἷΐν, δηά {ῃδὲ ἢ 18 ἀ186 1068 βῃου]ά Ὀ6 Ἔδχϑιρίοά 
ἔγοιηῃ 1. Απά {8 8 δοσοιηρ  βῃθα δηά πιδᾶθ 

νΠδὶ ἢ6 δα Ὀεοίογε βαιά (17, 93.), “ ΟΥ εἰοβα 
σοῦ ἴῃου ρανοβί π|6, 1 ἢάνο ἰοβὲ πο 6,᾽}}1. 6. ὨΘΙ ΠΟΥ 
ΌΥ ἔογοθ, ποὺ ὈΥ νοϊυηίΐαγυν ἀσέδοίοη ; ποΐ οπο οὗ {6 
ὨΌΟΓ 85 ὙΔηΓΏρ, 4} ψογα βαΐδ : δη βϑυςο ἢ ἢ6 
ἴουπα [ἢ πὴ δἱ ἢ8 τοϑυγσεοοη. ΑἹ], ἰβουρῇ ρτίον- 
Οὐ ἰειηρίαοα, Παὰ ρογϑονογοά ἴῃ (ἈΠ δηά αβϑδο- 
(ἰυηδίθ διϊδοῃηηθηΐξ ἰο {πεῖγ Τογά. [1 {Π6 ραββᾶρβ 
δε υπάετγοίοοά ἴῃ (818 πηδῆπεγ, 411 (6 αἱ ΒΠ σα εἰ68. Μ1}} 
νδηϊβῃ, ψ Ὠοἢ πᾶν Ὀθθη γαϊβοά ὈΥ ΤΊΔΗΥ͂ ΠΟΠΠΠΊΘῃ- 
ἰαΐογβ, ψῇῆο ὑγρα {παι 8ι. 9ο]1η πηδάθ πηδπιίοη οὗἅὨ [Π6 
βαγίηρ οὗ ουὐν Ἰμογὰ ἴῃ ἃ ἀἰβδιθηΐ 86η86 (ο »γμδΐ ᾿α 
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ἢ τηοδηΐ ἤδη ργοηουποίηρ [ἢ ; ἐπαῖ 96805 τὰ Ποῖ 
ῬιορἤΘΟΥ, Ὀσϊ ΟὨΪΥ ΒροΚα οὗ 8 ραβδί θνεῃηί. Βυϊΐ {πὰ 
νοῦ πληροῦσθαι οδπηοΐ Ὀ6 ιτιηἀοτγοίοοί ἴῃ (18 ρίδοθ 
οὗ 16 εὐθηΐ οὗ Ῥγορῆθου. [{ πηυϑὲ θ6 ἰηϊογργοίθά 
ἴοσμηι δαδμὶέ. (Τιτη4η.) Κυϊηοοὶ, ἰἴἰοο, ἰδ86β8 

᾿ ἀπώλησα ἴοτ ἐΦύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἀπώλετο, ἀπ! ΘΧΡΙΔΙ 8 
16 ψογάβ ἴἢ8: “Τῆθη (Παΐ βαγίηρ οὐ (ἢ γῖβδί, Οὐ" 
ἐΐεπι ἐδαΐ ἐΐοιι σαυεδέ πιο, δια. Ὦδὰ 118 Δοσοιῃρ 18ῃ- 
τηθηῖ." ΑὉ9 ἰοῃρὶ 8ἃ5 Ογιϑὲέ 8 ψ ἢ τῆθπὶ (8808 
Κυϊηο6) ἢ6 ργθβογσνοα {πθπὶ ἴγοαι 41] ἰθιηρίδιϊοη ἴο 
Δροϑβίδου. ἣΝ 8816 γον ἄθηΐ οαγ ἀιὰ (ΕἸ γίϑῖ 
ἐμοη ανίησα ὈΥ οβδοίηρ τὲ ηοΐ ομθ οἵ (Π6 ἀ18- 
οἰρ]65 8ῃοιιϊϊὰ 6 δρργθῃεπαθά σι ἢϊπι, Ὀυΐ {πδῖ 
4}1} βιιου! ἀἃ Ὀ6 αἱϊονοά ἰο 6 δί ἰαγρε." οάάπιαρο 
ἢ848 ἤἴθγα ἱἰΠΠυϑίγαιοά 6 ἰδηάογηθθα οὗ (Ἕἢγὶβι 8 
σοηδυςῖ οὐ {18 Οσσδϑίοη ; δη( 4180 οἰΐθ8 ἃ σϑίηδικ 
οἵ 9}4η86η, ψἤϊοϊ. ἄθβογνοϑ διιθηίζὶοη.᾿ 

10, 11. οὖν. Πέτρος ἔχων μάχαιραν, εἵλκυσεν αὐτὴν ---- 
δεξιόν. δ66 1ῃΠ6 ποῖα οἡ Μαῖίί. 926, 561. ΤΠ Πδᾶπ6 
Μαὶοπυβ ψὰ8 ποῖ ιηΐγοαυθηΐ δηηοησ ἴἢ6 Οτθοκϑ, οὗ 
ΠΟ ΠΊΔΏΥ ΘΧΔΠΊΡΙ68 ἃγο ργοάμπςσρα Ὀγ Υ οἰβίβιηῃ ; 
(πουρῇ, 85 11 18. 050} Υ ΔΡΡ]1Θα ἴο Ρογϑοῃβ οὗ Οὔ θηΐβὶ 
οουῃηίγθϑ, {Π6Γ6 15 ΓΟΆΒΟη ἴο {Π1ηΚ 1[ἰ ἀοιινορά [Γοπὶ 
1Πη6 ΗεΡ. Ὁ, δηά, 1 80, 10 ὄἌὄχδοί] Υ σογγθβροηάβ ἴο 
ΟΟΓ πάῃ Αϊησ. "ἔχων μάχαιραν. ναὸ ἤπα ἔτοπι 
Τικε 22, 88. (αὶ [Π6 αἰ8ς1}0]68 Δα ψῈ} {Π6η] ἔευο 
ΒΜΟΓ 8, Ψῃο ψουϊὰ 6 ΠΟ τηογα ἴδῃ δυβο αἴ 6 Ὺ 
ΠΟΟσβϑάγυ, σοηϑι ἀθγίηρ (Πἰ (Π6 τοδα ἴτοιῃ (1411|66 ἴο 
Ζογιιβαΐίθη βινασιηθά ψἱἢ το ΘΓ, δηά νν88 ἰηοβϑιοα 
ψ ἢ 14 Ὀοα8ῖι85. Τὴ μάχαιρα ὮθδΓΘ πηθη.0η66, 88 
Τϑρα {8 |ηΚ8, (τοπὶ οι. . γ. 571. ᾿Ατρείδης δὲ 
ἐρυσσάμενος χείρεσι μάχαιραν Ἡ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα 
κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο Αρνών ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχεας) ν᾽88 
8 βοτί οὕ ἄδσρογ οἵ {86 ἔογπ) οὗ ἃ ἔδυ]οπίοη, οἵ Κηϊΐο, 
ποῖ πηδάα ἰο τῃγυϑῖ, Ρυξ ἴο ουΐ (πατάσσειν, ἀποκόπ- 
τειν). 566 δίερῃ. ἢ 68. ἴῃ ν. δηά (ἰαϑδῦθοη οἡ Α(]6η. 
4,18, Τδαῦ τπΠ6 μάχαιρα ψὰ8 δε Ὀοΐῃ [ῸΓ Π6 
ῬΌΡΟΒ65 οὗ ψὰγ πα ἴογ ἴῃ6 Ὠυπίηρ οὗἩ νὰ ᾿εδ8ῖ8, 
ἌΡρΘϑαιβ τοῖὴ ὅϑεῖν. οἡ ιγρ. ΖΞ η. 9, δθ0δ, δηά (ἢ8 
ϑοδο)δβδ οα Ασιβίορῃ. ΝῸΡ. οἰτεα Ὁ. βλιηρε. 
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ὙΠῚ τεορεγὰ ἰο {[Π6 ἀοέ ἤδθγθ τϑηϊοηθά, τη ΠΥ͂ 
σοπιηθδηίδίογα, Ὀοϊῃ (ἰδίμο ας δηὰ Ῥχγοίοβίβηϊ, ἢανα 
υτρεοῦ τηὰσοῖ ἴῃ ἀδίβδῃοθ, οἵ, δὲ ᾿ἰθαϑί, οχίθηυδιίίοη οὗ 
Ῥρίοσ᾽8 οοηάυοί. ὅ66 {πΠ6 δυΐδοῖβ οἰϊθα Ὀγ [,21π|0ρ6 
ἍΜ ὴοΟ 88 σοηϑίαἀογοα (ῃ6 ηυδϑίίση ψ ἢ ἢΐ8 υϑυαὶ 
Ρῥγοϊχιίγ, θὰ πο Ψψῆοβθ ἀοδίβιϊβ ἰδ 15 ἱπηροβϑὶθ]8 
ἴοτ τὸ ἰο δῃΐθσ. Ηβ νψ6}} οὔϑογνθα (δαί 6 ἱψὸ 
ῬΓΙΠΟΙΡΑΙ Θγγογϑ, Μ ΏΙΟἢ ἰηνοϊνοα 411} [ῃ6 ταϑῖ, ᾿δσε 
ἐοπιαγιέψ, δηὰ (ἢ 616)" 166 οΥἱ ῬγΥϊυαίε γδυδηρθ. 

11. βάλε τὴν μάχοιράν σου ε. τ. θ., ρμέ τι ἐὴν διοογὰ 
ἐπίο ἱΐς σλθαέη. ϑήφαίλ ἰΒ βοπηϑίϊπι68 ἜἌχργθβϑοαὰ ὉΥ 
ὀπλοθήκη. ΒυΙΚΙΘΥ σοιρδγοβ οι. 1]. [,. 1. νρογ. 910, 
᾿Αλλ᾽ ἄγε, λῆγ᾽ ἔριδος, μηὸξ ξίφος ἔλκεο χειρί, Πεείγαὶπ 
ἐὰν ὡναΐὴ. 1 ναι πο ἐΐῳ 7αἰοἠΐϊοη ΤᾺ ΤἼ6 σου 
19 οὐ 664] ὈΥ πηΔΏΥ νΟΙΒΙΟΏΒ 8πα Μδ5., δπὰ ρσορδΌΥ 
85 Ἰηἰτοἀπσοα το (6 τηδγρίῃ. Βιῖ ἰπδέ μ}}} 
ποΐ Ἰυ5}}γ 1)τ. (διηρΌ6}} ἔοσς οχηϊηρ ἴο ΘΧΡΓγΘδ88 
ἐὰλν τὰ Ὧϊδ νοΓβίοη ; βίῃσο ἴδ αγέοίθ σΑΥτ68 ΜῈ ἰ 
1δο ἔογοθ οὔ ἐπ ροββθββίνα ργοποιῃ; ἂπ ἰάϊοιῃ ψ ᾿ς ἢ 
.:245 Ὀ6θ ψ16}] πυρά Ὀγ Βρ. Μιάάϊθίοη οἱ {Ππ16 
Οὐτοοκ ἀγᾶςοϊε. 

11. τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέ μοι ὁ πατὴρ, ζζο. ἔλε σὩ 
«οὐϊοῖ, πιῷ Ῥαέλεν λαίᾳ αἰυθη πιο, δζς. Εἰθάυτδηςς οὗ 
δ Ἰοιοη 18, ἴῃ δογρίυγο, οἴζδη ἤσυγοά τππάδε (ἢ 6 
ΤΩΘΙΆΡΠΟΥ οἵ αγἱηκίηᾷ α οωρ. ὅδο [διηθηΐ. 4, 21. Ῥδ. 
11, 6. 158. δῚ1, 17. δογ. 45, 17. 29,12. ἴ0πάρογ τἢ}8 
ἤσυτο, [6 η, (ἢ γῖδί Ἔχ ρῦθβ868 ἢ18 ραδοίοη δη4 ἀδαέἦ. 

6ΓΘ, 1 τοθδὲ Ρθ6 οὐβογνθά, {ῃθγα 18 ἃ πιοίοηυμην οὗ 
(16 οοπέαϊηϊηςῷ, ἴογ (6 οοπέαϊκεά, ὅδὸ νίτῃ. ΖἘη. 1, 
4. 1|16 ἱπυρίρχεον λαμδὶέ δρυπιδηΐθηι ραέθγαιε.. 80 
αἰ5ο Επηαρ. νιῖ. 284. ΓἝκυτον τε ἐπλήρωσεν ἀφθόνως 
τῆς κύλικος. Ηοπι. 1]. ὦ, δ27. ([Δρ6.) 866 {δε 
οίθ οὐ Μαζί. 20, 22. 20, 89., Βγῶιδ ἀο Μοσίθ, 
4“. (ἢ. 2, 2:2., Πογ]. ΟΡ 58. 8, 8566., πα οἰ οβπιδη- 
διιδοῦ᾿β 1)158. 646 ἐγ θέ ἐγοηιογὲς οσαἶϊο. ΤΠ ᾿πίοῦ- 
τορϑίϊοῃ Ποσθ, 88 οἴΐϊθη, ἱπνόῖίναβ ἃ βϑίγσοηρ πΠορδίοα, 
ὨΙοῖ ΕΛ Υ ΤΙ ὰ8 ὯΔ β ΘΧργΓοβθοα ὈΥ πανο μὲν οὖν (αψδ, 
ον ἑαϊηἶν) ὡς τὰ αὐτὰ τώ πατρὶ βουλομενος, Ἐγ (15 
(οὔβογνο Τιϊπη8ῃ} {68:18 ϑηονγοά [ιἷ8 ρογίδοι δοαυΐ- 
δϑοθηςα ἴῃ {ῃ6 Μ}}} οὗ ᾿χἰ5 Εδίῆοσ, ὄνδη ππίο ἄθδίῖ. 
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Δηά ΟΥ̓ 686, δηά οἰδιού βαγιηρὸ τϑοοσάθα ὈΥ (8 
Ἔνδηνο 89, οὰγ Γ,ογά σμθοκοά τἢ8 ἤιγγ οὗ ΡῬεέοτγ. 

12-.--14., ἡ οὖν σπεῖρα ---- λαοῦ. δί, Ζοίη τοίαίθ8 
{πᾶ ἐπον ἰοα 4268058 ἰο Ηδηῃηδϑ ἤγϑί, ὈὰΓ (Π6 οἵδοΣ 
Ἐνδηρ δ 515, ἰο (δίαρἤδ8, δι ψἤοβα ἤουι86 (ἢ 6 οοιη- 
ΟἿ Πα δἰγθδάγ τηοί. Βυΐ, ἴῃ ἔβεΐ, (Π6γα 18 πὸ αΪ19- 
ὉΓΟΡΘΉΟΥ. Εοῦ Ηδηηδ8 νν8 ἰαίοὶν Ηισῇ Ῥυϑϑί, ὑπ 
Πδά "δϑῆ γϑηγονϑὰ ἕγοιη ἢϊ5 οἰ σα Ὀγ Ν αἰθγιυ5 ατγαίιϑβ, 
'8η4, 845 δοίης ἔλίμοι-ἡ-ἰανν ἴο Οβίαρἢδθ, δα τυ σῇ 
Ἰηυδησο ψ ἢ [6 δαπηῃθαάγιι, δηά ννἃ8 οι  Θ]Υ 
([Π6 ἀυῦποῦ δηα ρ᾽δπηοῦ οὗἨ (Π6 τηϑᾶϑατθ. Τὸ δῆ, 
{πογϑίοσγο, ἔπ υ 1686 “68118, Ψ 5Πϊηρ το Κηον δὲ [Π6Ὺ 
ἅγα (0 ἀο νι] ἰποὶγ ΤοαρίϊνθΊΌ. Ηθ :πιπιραϊδίοϊν 
ὉΓάΘΓ ἢϊπὶ ἴο Ὀ6 (άἶοῆ ἴο (ἰδἰαρίίαβ. Γυ5 νἢδς 
18. Ὡδτγαϊθά ὈγῪ δὲ, Φοῆη, ἔγοτῃ νεσ. 16 ἴο 21, ἰσοΐς 
μἷδεθ (48 χὰ ἰθάγῃ ἔἴγουη Μαδιαν, Μασκ, δηὰ [μΚ6} 
δὶ 186 58:{{1πὴρ' οὗ ([ῃ6 δϑδῃμαάσγι, ψϊοῖ δὲ. Φοἢη 4180 
Ἰ] 688 [0 ἰηἀϊ!σδία 1 νϑῦ. 24. ψ]ΠΟΓΘ ἢα βαΥ8 (δδὲ 
Ἡδημδβ δὰ 96η0 7ε8ὺ9 θουηα ἰ0 (αϊαρδβ ἐμ ΗἸρῇ 
Ῥγιθϑί, δίηςθ [ἤθη {Π6ΓῈ ἄρρθδγβ (ο 6 0 ἀΐϑασγθε- 
μιεηέ Ὀείνοοη δέ. Φοἢη δηα ἰη6 οἴδεοσ Ενδηρο  δίβ, ἐξ 
18 δοΐ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ΒΌΡΡΟΒΕ (88 8016 40) (ἢαϊ νογ. 94. 
15 ομξ οὗ ρίαοθ, δῃηὰ οὐρῶθϊ ἰσ Ὀ6 ᾿ἰηβογίθα Ὠεΐνεοβ 
νοῦ. 94 δηα 95. Εογ, δοοογάϊηρ (ὃ [ἢ τηαϊῃοα 78 
ϑυρραθίθα, 41} {Ππ6 οἰγοππδίδ 668 γα Ρογίθου  Υ οοἢθ- . 
τοί. Τὸ Ηδῃηδβ, ἱπουθίοσο, γ8 6851} ἤγδι 6, 58 

ἘΠ ΤΠ6 ννογὰ8. οὗἩ (8 Ῥαββαρ δέεηι ἱποοπϑίϑίοηΐς τυ {ἢο86 σὲ 
οι. 96, 39. παρελθέτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο. ΤΏΕΓΕ δ 
ξγαγθ ἴο 6 Φοϊϊνετεοα ἔγοτῃ {πμεἴ οαμ, ΟΥ, ἐδὲς σμρ᾽ παν Ῥα84 ὕγΟηὶ ἢ. 
ΕΓ6 ἢ6 Γαρεὶπηδη8 Ῥοίοῦ [ῸΓ δπάθανουσγίβρ ἴοὸ ργενοηϊ ἢἷ8 ἀτίπκίην 

ἐλο ομρ ωδὶοῖὶ ἰιὶδ Ῥαίδον δαὰ μίυέπ, ΟΥὨ ἀαρροϊπίεὰ ἀἷπι. Οὐδοτγγ, ἣονν 
[Π6 σίογοποο ἰ8 ἴοὸ Ὀ6 δοοουπίοα ἔν). ΤὭδι [ἴ νγὰ8 ποί ἀευΐή τῃδἴ Πα 
Ῥταγοί ἐθ Ὀ6 ἀεἰϊνογεά ΓΟΩΣ, νγὲ δία οεἊτίδίῃ, ἔΣΌτω Ἠΐδ οὐ ἐγεαυθ μην 
Σο ρεΒῖεα ἐδοϊασαί' οηθ, δα ἔχοι (Π6 ἀσδβίρῃ οἵ .ἷ8 οουμηΐηρ; ἰηῖο τῃρ 
τνογά. ἤ αξ ἵὶ ννᾶ8, ἰ8 τηδίτοσ οὗ οοῃ)͵ϑοίαγθ, ζογιηθαὰ θη ἃ μᾶ58 
1ὴ Ποῦ. 5, τοῦ. 7. οὐ Πίος 5666 νυνῆδῖ ἰΒ ηοϊοά, δπὰ οὴ Μαίιἢ. 26, 
9, [Ιηῤίοδα οὗ μ686 νψοινίθ, τὸ ποτήριον, δος Μαίιἢ. 46, δῷ. πῶ 
πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν, ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται, ἩΥΝΙοἢ 
βεοπῆηρ ἀἸβέγθησε 18 683:}γ δοοοιιηϊεα ἔογ, θη ἰϊ 18 οοηδιἀετει {πᾶς 
εδβυιθ ϑροῖκα δοέλ ἴῃδϊ τηθηϊοηδά ὃγ Μαδίίμενν, δῃὰ ἐμαὶ Ὁγ ΨΦοῇῃ ; 
Ὀαῖ, 85 1 πανο σὔϊδηῃ οὐὔδοσυοά, οπα σεϊαϊοὰ οὔθ, δηὰ (6 οἰῇοσ (Π6 
οἴδες. (Μαγμὶαπά.) ᾿ : ἐ κο ὅς. ὦ οἱ 

ἀπο 



6 δυίπΠοῦ δπὰ Ῥγ πΠΔγΥ ρ᾽δηποῦ οὗ {π6 νι ιοὶα αΠἰαΐτ. 
Νοῖ, δονονογ, (πὶ ΔῺΥ {π|η ψγὰ8 ἄοπθ ἰἤθγο; ἔοσ 
7681. 848, 1 Β6θπ|8. ἱπηπηθαϊδίοὶν 64 το (δίαρἢδ5. 

ΟΝΟοΣ ἀο68 {πῸ Εναηροί θ᾽ γοροαῖ ψιἤου γοαϑοὸὴ ψπδῖ 
ἢς δά Ὀοΐοτγα τπθπιϊοποά 1ἢ 11, 60, πδιηοῖυ, δῖ (ἢ 15 
Οδιδρἢδϑβ νγ88 [Π 6 58Π|6 βθῦβϑοῃ ψῇο, ἤθη ἴἢ6 οἴ ΘΓ 
το θοΓ8 οὗ 1ῃ6 δῪεπῃδάγιι σοῦ ἀοιθίίηρ νῆδι νγ)85 
10 θ6 ἄοπα ψι ἢ) «ζ6808, Πα ρσίνοη σοιπηδβοὶ τπαΐ 6 
8ῃουϊ!ά δ6 ρυὶ ἴο ἀφδι}; ἔογ {πι15 ἰ6 ψουὰ οὗ 156 1 
Ὀ6 τιδηϊδει (Παἰ 76505 ψ88 ἴ Κβῆ ποί ἴο ἃ 7μάσε, θυ 
ἴο 4η ἐποριν. (πα η.) Απά ἱπ ογτάθγ (ἢ ἰο ἀ6- 
δίτου ἴπΠ6 δι ΠΟΥ ΠΥ οὗὁὨ [Π6 βοηίθῃηςθ ῃγοηουηςσθά οἡ 
6805, δηά ἴο δβονν ον [Π{||6 ἢ6 δὰ ἴο οχρϑοῖ δὴν 
ξαὶν ἀτιὰ εαυϊ80]6 {Γ14] ἔγοπι βιιοσῇ ἃ Ἰυάσο. (Κυϊη.) 
Αἱ 411] ἐνθηΐῖβ, ψῇῃδίὶ 19 γοϊαῖθρα ἔγοῃη νόσ. 1 ἴο 28. 
ΠαΡΡεπρά δἱ {π6 ἤοιιϑ6 οὗ (δίαρβδβ. Οτ {ἢ} 15 ρᾶ5- 
βᾶρα ΕΠ ΠΥ ΠῚ 15 ΓΟΙΊΑΓΚ8, Ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ἐνεπόμπευον 
φῷ πράγματι, αἷς τρόπαιον στήσαντες. 

16. εἰς τὴν αὐλὴν τι α. 866 {πΠ6 ποία οἡη Μεαίί(. 95, 
δγ. Καὶ ὁ ἄλλος μαθητής. ὙΠ18 οὐλον ἀϊδοίρία 15 
ΌΥ ἰπιοβί δ᾽} δηοίϊθηΐς δηά τηοάθγῃ οοπηηθδηίαίοῦβ, 
ΒΌΡροβοα ἴὸ αν θθεὴ οὖὔὐῦ ἔνδηροϊὶ! δι. Απά {(Πϊ18 
ορΙηἰοπ 8 480 δάορίοα ὈΥ Καυΐποοὶ δηά Τιξίπιδη. 
ὅ66 920, 2, 8, 4 Δηα 8. οσομῃρατοα νι 18, 239.. ὟὙεῖ 
8016 ἢάνα ὕὈθθη οὗ ἃ ΠΗ γθηΐϊ βθη πηθης, ἃ5 Οτοίϊι, 
Σαρα, Ησδιηδη, δηὰ Βρ. Ρϑασοθ. ΒΒ {ΠΘῪ ἃγὰ 88 
ὈΠΒΌΘΟΘΒ9{1}} ἢ Ῥγονίηρ ᾽ἴ ποέ ἴο ἢανα Ὀ6θη 8ι. Φοἢη, 
88 [ΠΟΥ ΓΘ ἴῃ Ηχίηρ ΟἹ ΔΩΥ οέλον ἀΐβοῖρ]6. ῬΠοΙγ 
διρυτηθηΐθ ἤαᾶνα ὈΘΘῺ ΔΌΪΥ τεΐιιοὰ Ὀγ δαηϊοσ. Τ. 
71 15 οὐδ] οϊοα {πὶ ννα να ποῖ 1Π6 τ18ι18] δαβίίοη, 
“0 ψ88 ὈοϊΪονοα ὈΥ “6811. ““2πρι0ογ.----  Βὰΐ {ποτὰ 
848 ὯῸ ρίαοσθ ἴον {παῖ, δι γταῖποῦ {ἰαὶ “ἢ6 νγνᾶ8 
Κηονψῃ ἴο τ[ἢ6 ΗἸρΉ Ῥυιθϑι." 44. Οὐ)εοίϊο".--- ΟὟ 
«οὐἹὰ 80 1θ8ὴ ἃ Ῥεβοῦ 6 Κηονη ἴο τῆ6 Ηἰρῆ 
Ῥυϊεβῦ “4π5.---Βὺυῖ Φοἤη ννὰ8 [6 βοὴ οὗ ἃ γϑβρϑοῖί- 
406 βῃοσιηδη ; δη, 88 Βοβϑημπμ. οὔβογνϑϑ, “" νδγίδ 
ΓΔΈΪΟΒΘΒ 6886 ροβδιῃῃΐξ, 6Χ αὐδὺ5 Εἰ, αὐ ὑπ. ῥΓε 8118 
Ποιλϊηὶ οὐ! ἀδπὶ ἸΠΠοίΐοβοοῦθ ροϑϑιξ :᾽ ΟΓ, 848 ἴἴ ἰδ 
είν Θχργοββοα Ὀγ Ποάαάγιἀρα (ἔγοπι ψ]οπι, ἐπὶ ἔδοϊ, 
᾿λοβεηπ). Ὀογγον θα (ἢ6 οὈδαυναι θη), “ ΤΒουρῆ τῷ 
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οδδηοί πηδρίηδ {Π6 δοηυδίπίδηςσθ 8 ΨΟΓῪ ᾿η  πηδίθ, 
σοῃϑιάογίησ {Π6 ρσγοαὶ ἀϊνογϑιυ οὗ (θῖν σὰ κ δηὰ 
βίδιοη ἴῃ [Π6, γοῖ ἃ ἰΠοιιβαηα ΟσΟΙΓΓΘΏΘΘ8 ΟΟΟϑΙοἢ 
8οη6 Κηον]οασε οὐὗἨ οδοῦ οἵδογ δείνθη ρθγβοἢΒ 
Ψ ΠΟ86 σΟΠαΙΤΙΟΏΒ ΔΓΘ 848 ὑπθᾳι8]." 84, Οὗ).---ΦοὨη 
θοὶηρ ἃ (δ ]ρᾶπ 88 6 }} ἃ8 Ροίεγ, νου ἢδνα 1ῃ- 
συγτοά ἀδηροῦ. 4“44π6ν.---Ξθαι «“υλη Δα ποιηρ τὸ 
ΔΡργοπθηΐ ἀνὰ 1ῃΠ6 ἀοπηθϑβίῖοβ, 85 Ὀοίηῃσ Κηον ἴο 
[ἢ6}, δηά ἰο (6 Ηἰμ}) Ρηθϑὶ ψ|ιο ἔλνουγαα ἰὼ 
4. Οὐ).--- ον οου]ά Φομη ΡῈ δἱ οὔςς ἴθ [τ ϑηὰ οὗ ὁ 

, ν΄οϑυ8 δηά οὗἨἁ (αϊαρίϊα8  44π57.-- - Βαϊ γνωστὸς ΟΠΗΪΥ 
ΣΏΡ]165 σοπλπηοη ἀοηιδίηίληςο, δηα, ροσῆδρϑ, ΟὨΪΥ 
ἀϊδέαπέ κηοιοίοασε. 

ΑΒ8 τὸ [Π6 ΠΥροιμοϑβίβ οἵ {Π 86 νν]ο βΌΡΡΘβα {18 
αἰβοῖρ]α ἰο ᾶνθ Ὀδθη ϑοιθ ποῦΪα «[6γι 58 ϑιηϊθ, οὐ 
"Ῥεέεν' (ἀσοοτάϊηρ ἰο [,Δ1ρΡ6), οὐ ανθῆ ὕμάμν, (88 18 
ςοπ]θοϊιγοα ὈγΥ Μογκθηΐϊὰβ ἀς Ραββίοῃβ, ρ. 892. ἀηά 
Ηρυτηδη,) {Π 61. ΓΟαΒΟἢ 8 ἅγ6 νϑῦῪ ἔγινοίοιϑ, ἀηα πᾶνα 
Ὀδθη σοπ)ρ] οἰ οἷν γοξιϊθαὰ ὈΥ δειηθγ, ἴο νοι, δηά 
(ο Κιυϊηοοὶ, 1 δῷ ᾿πάθθίοθα ἔοι ἐπ6 βυῤρϑίδηςς οὗ 
1π6 ἔογοροίηῃρ διρυπηθηῖ8. Τδοιρῆ, Πονανοσ, 1 18 
ἱτὰροβϑιθ]α ἴἰο ρσγονθα {{||8 ἀἰβεῖ ρα ηοΐ ἴο ανθ θθθὴ 
Φοίη, γαῖ, 1 δατηῖξ, γα οδηποί, ΜΠ σογίαϊηΐγ, 5ΒΠ6 
Ὧ6 τ0α». 

Εογ, 8ἃ58. Αυρυίϊη τϑιλδγκβ, “ΝοΟἢ ἰδιηογὲ ΔΗ]γ- 
πιᾶπάσπη 8 ἰδοοίιτγ.᾽ 861} [56 θιηβ ὨΙρΡὮΪγ ργοδαδίε; 
δΔηἋΔ (ἢ158 ὑδίηρ δάιηϊἰ6, {πΠ6 τι ἢ οὗ (ἤφθ86 ἰγ8ῃ8- 
ΔΟΙΟΏΒ ψουϊά ὑ6 ἔαγίθογ σοπῆγιθα ὈΥ [Π6 Ενδῃ- 
85:118{.8. Ὠανίηρ ἢϊπη56 17 Ὀ6θὴ ργοβοηῖ δὲ {Π6 {ἰπι6, 88 
15. βϑυρρεβίοα ὈΥ ΤΠΘοΟρὮΥ]. 8.9 Β. καὶ τοῦτό δὲ 
αὐτὸ, ὃ μέμνηται ἑαυτοῦ, διὰ τοῦτο μέμνηται, ἵνα μάθωμεν, 
ὅτι ἀκριβέστερον' διηγειται τὰ κατὰ τὴν αὐλὴν, ἅτε 
ἔνδον ὦν. Οδπα {πιηρ 15 οογίδιη, τηδΐ [Π6 δγιῖς]θ 88 
ἤδγδ 20 ΡῥΪδοθ : ΠΑΥ, 85 Μαγκίδηα οῦϑβοσνεβ, ἰὉ πηᾶῖκ6 8 
(ἢ ρίδοθ υπιηςθὶ ! ριῦ]6. ΤΠ] 18, Οὔβογνοϑ ἢθ, [86 
ἤγϑί [16 οὗὨ {π|5 ἀΐξοῖρ!α Ὀαίηρ. πιθητοηθα, ψΠ6 5 
{Π6γ6 6 6 αἰθνθη οἴμοσβ.. Δηΐ, ᾿ἰπάδοά, 10 πιαν ὃὉ6 
(γονῇ ουΐ οἡ ἴΠ6 δΔις ΠΟΥ ΟΥ̓ τΠ6 ἵν πιοϑὲ δῃποϊθης 
Μ55. (μαπιοῖὶγ (6 ΑΙοχ. δηὰ (αηΐαδ!.), δῃα βοιὴθ 
ΤΊΟΤΘ τεορηΐ ΟΠ68, Βυρροτγίοα Ὀγ [Π6 Ψυϊραΐθ, ὅγγίας, 

ΥΟΙ,. 111. ες 06υ 
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ῬΡοιϑίο, (σοιῃΐς, {||ὼ ϑάχοῃ, (απ, {Πεγοίοσε, ργοθδῦὶγΥ 
106. οἷά [τὰ]|15.) Νοηπυβ, ΤὨΘορ γ]δοῖ, δηθὰ ἴδ 
ἙΔιεοπΒ οὗ Εγαβηγι8 δη (οἰ ηδοιι5. Α8 βυςὶ 1 ψ͵ϑ8 
ὉΔησΟΙοα Ὀγ Βοηροὶ, δηὰ γϑσοθηῦγ. ὈὉγΥ ναῖεσ. ὍΤἢα 
ΟΣ 58 ἦν γνωστὸς τῆς τῷ ἀρχιερεῖ ἅττα ραϊΐ [ἴῃ ἴο. βῃοῦν 
δον 10 Ὠαρρεπρα {πὶ ἢ6 δηὰ Ρείοσ ορίδιηθὰ δοοθββ 
ἴο {116 μαῇ ΟΥΓ σουτὶ γαγὰ οἵ {πε Ηρ. Ῥεγιθβί. 

16---18. εἶκε τῇ θυρωρῷ, δροῖ ἰο ἐἦε μογέγε55. ὅδ6ὲ 
({ῃ6 ποία οἡ Μαείιϊ. 26, 69. Μδῖκ 18, 84. ϑδο ΡΕΪαδυξ. 
(εἰεὦ Ὀγ οῖ8.), Απυβ [ἰσ βοΐθὲ ουδιίζαγα ουδῖοξ, 
Ἰδηϊγιχ. Ρείγοῃ. θὅ. 8ηι15 1ηδί1σαΐ σαηθι 1η Επιπ)ο]- 
Ρυπι.. 866 2 ὅλῃ). 4, 6. δα Αςί8 12, 18. Θοἢ θυ ΒΠ ΘΓ 
οὔϑογνϑβ {Ππδΐ 1 ννὰ8 συβίοιηαγυ τ τΠ6 Ηοῦτονβ ὑὸ 
186 ΘνΘἢ τὐρηιθη ἃ8 ἀοογ- Καοροῖβ. δὴ να γεδά 
ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρὸς ἴῃ {18 ρα58Άρ6, 6 8Γ6 ἴο ἴβϊκα 
10 [6 Β8Β8Π|0 ΔΉΠΟΥ ἃ8 “ἰγί 18 ΡΟΡΌΪΑΓΙΪΥ υ56α ἴῃ 
οὐν Ἰληριδρο, 1. 6. ἔον ᾿ηδϊἃ βουνδηῖ,. Τἢ]18 οὔ ςο, 45 
Μεαικίαπά οὐὔβϑεογνθβ, νὰ8 δϑϑίρῃθαᾳά [ίο δἰανεβ Οὗ 
ψΟπΊΘη ; ῖ, 1 Ὀοανο, τ ννα8 δἰπιοϑί σοηῆηρα ἴο 
τιι6 Ἰδίίδν, δηα ψᾶ8 θνθὴ μεϊά Ὀγ οἱά ψοπιθῃ, 85 8Ρ- 
ῬΘαΓΒ ἴγοῖὰ {Π6 ἀῦονα ρᾷθθαρθ8 οἰἱεα Ὀγ δ εἰβίβιὩ. 
“ΤΏυ5 ψόβ6ρΡῇ. 7. 2, 11. ἡ θυρωροςς Βυτίρ. τοδα. 497. 
ἤ θυρῶν λάτριν κλῆδας φυλάσσειν. ΤΊ εἰσήγαγε 15, ὈῪ 
δἰτηοβὶ 41} Ἴσοιηπηδηίδίογβ, γοίεγγοα ἴο ὑζολπ ; Ὀὰΐ Ὀγ 
Οστοίϊα8 ἴο {ῃ6 ρογέγεδδ (Δ ἃ 80 1 ψ88 [ἀκοὴ ὈΥῪ 
ἹΒΘΟΡ γ]Δς() ; ψὨῖοἢ, ᾿πάθοά, Β66 Π18 ΤΠΟΣΘ ἄστοθδῦ 6 
10 [η6 ΗΘ 806 8.γ16. 

18. ἀνθρακιὰν πεποιηκότες. ᾿Ανθρακία ἀξδηοίθδδ ἃ 
6 ὰρ οὗ ἵνα σμαγοοδὶ, ἴτοηι ἄνθραξ, α ἰΐυο οοαὶ, δηὰ 
(δι ἔγουη ἀνθράσσω, 811] “ἰοἢ) σοπια ἔγοιῃ ἄνθος, α 
οιυεν, ψῇθησα ἀνθηρος, ἤογὶά, τοά, ἀπιγπῖησ. 80 
Ἤοῃι. 1]. γ. 218. ἀνθρακιὴν στορέσας. ΤὨ6 αἰθδτοῦςσα 
15. ΡΪαίη ἔγοπι 8ῃ. δήδρδ. οἵ ΠΜΕΕΡΡΕ μὴ τὴν τέφραν 
ιἰφεύγων εἰς ἀνθρακιὰν πέσης. δὸ 4180: Ἐ] τ. ὅγτηρ. Ρ. 
008 Α. (εἰϊ6ἀ ὃγ ΝΥ εἴ8.) ὁ σοφὸς ᾿Ανάχαρσις --- ἐπήνει 
τὴν ἀνθρακιὰν, ὅτι τὸν καπνὸν ἔξω καταλιπόντες, οἰκάδε 
σῦρ κομίξουσιν. (Βα ]Θυβηοσ δηά 1,806.) ΤῈ νογᾶ 
σοΥγϑροηαβ ἰο ἰῃ6 Ηθῦτγ, Ὁ ἴῃ Κ5. 119, 4. ψῃὶς ἢ 
35 80 τοηδογοά Ργ Ααυϊα, δηά ἰβ ὀχρίαἰπεά ὃγ δϑυϊάδξ 

Ἐ ὙΥΒΙΟΝ τῆδῪ 8 ἜΧΘΟΙΥ μαγα]εἰοὰ ὈΥ ἃ νο] Κηοττη ἀάαρε οὗ 
ΟἿ ΟὟ Ιδησυδρο. 
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πεπυρακτωμένοι ἄνθρακες. τ 18 υϑδοα ὈΥ Αἰδοηθυὰ 
δηα Ατγιβϑίορῃδῃθβ. Ηδθγε Ψ6 ὨΊΔΥ σΟΠΊΡΔΙΘ ἃ 81Π11|8Σ 
Ῥβδδᾶρα οἵ Ροΐίγϑηῃ. 6, 6, 11 δηά 9578. παγετώδους 
νύκτος γενομένης, πῦρ ἀνέκαυσαν. 

18. Ὅτι ψύχος ἦν. Καυϊποοὶ γϑηάθσβ, πδπὶ ἔγισ ἠδ 
ὯΟΧ οἴδί, δηαὰ ΟΒΙδυβηοῦ οὗ ὕγίψιδ. ΓΒ ΘΧδοῖΪγ 
ΘΟΓΓΟΒΡΟΠΒ ἴο ΟἿΓ 1αϊοτη, “10 ψγα8 Το] ;᾽ ογ, [116- 
ΚΑΙ, “ ΓΠόΓΘ 88 (ἤθη σο] ἃ ψψοδίμογ." ΕΓ ΠγηυΒ οὉ- 
Β6ῖνα8 [πα Ὀγ {Π6 ψογ 8 εἱστήκεισαν --- θερμαινόμενος, 
1ὴ6 Ἐνδηρο δὲ βηθν8 {παῖ ἢ6 ψὰϑ Ὠϊπ156} πῃ ἴἢ6 
106 σουγί ΙΝ ἢ18 πηαβίοσ, δηά, {πθγοίογο, βὰν δηᾶ 
᾿ιδαγὰ ἀνογν ἰπίηρ; δυῖ Ῥοίθγ, θοίῃρ ἴπ {Π6 ΟὈΐοΓ 
Ὁη6, Κηδν .ΠοιΠίηρ οὗ ψἢδί νγὰ8 ροϊῃρ οὔ. 

10--ὯἋ]. Τὴ Ενδηρο δὲ ὈγΙΘΗΥ τηθηίίοηϑ ἐπα .1η- 
Δοστορσδίίοῃ ρμὰΐϊ Ὀγ. (ὐδϊαρῆᾶβ. ὅθε Μεῖ 6, 68. 
ἰλικο 22, 67. (Κυιη.) Τα ϑαημράσγιπι ἢδα ἢον πιο 
τοροίῃογ, σοῃβίϑίϊηρ;, 1, οὗ ἐς ἀρχιερεῖς (ν {ΠΘῪ τὸ 
οΔ]1οα Ὅγ Μαιί. 96, 47 δηὰ δ7). 1. 6. 1η6 ΗΙρὰ Ῥυϊοϑῖ 
ΔΏΠ. Ργοβίάἀθηΐ οὔ τς ϑδημράγιηι, δπὰ ἴἢοβο ἢ Ψ6ΓΟ 
ἠβὑϑορανδον ΜῊ ν Ὑϑιαῖς ΟΓ οἴογν 86 ποῦϊθ. οὐ ψῆο 

ἀϊδσῃαγσοα (8 οἵοο οἵ Ηρ Ρυίθβί, δηὰ (ὈγῪ 
Ουϑίομ!) 5{}}} τοίφι θα {Π6. ἐἑέέρς οὗὁἨ ψΠΙΟἢ βοσί τνᾶβ 
Ηδπηββ8. 2. ΤἼα γραμματεῖς, 1. Ἐ: [6 7 υγ8[8, ΟΥ 1ῃἴογ- 
Ῥεθέοιβ οὔ Ἰανν αι 6 801008 ; δηά, ηΔ|}γ, (Πη6 πρεσβυτέροι, 
ΟΥ Ἀ38685018, σἤοβθῃ Ὀγ [ἢ6. ρθορὶβ. 1μι|κ6 22, θ. Πᾶς 
Τ4]16 ἡ [ἢ8 4556 Ὁ]. πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἰ. 6. 1Π 6 .86- 
Ὠδία, δηα ᾿ Αοίϑὅ,21, ὈΥ ἃ 80,4] τεοκ ἰθγηι, {Π6 γε- 
ουὐσία.. ΤὨΪ8 θοαγ, τΠ6π, Βαίηρ σοηνοηθδα, Ψ658}8 νν 885 
γουρῃΐ ὉΡ. οἡ [16 νΕΙῪ 5381:16 ρἢξ {Πα ἢδ ννὰ8 8ρ- 

ϑῃεμάθά. Ἐὸγ ἢ 5 σδῖι8α τνδβ ἢγβί ἴο 6 ζομδτῃγουρῃ 
ὃγ (Πς 968 τῃπϑιηβοῖνοβ, ( ο πδὰ 1ηπιἸζαϊοα {86 ὅο- 

ἢ ΠΘΓΏΟΓΣ [0 [ἢ 18 861Ζ..γ6), ἃηἃ νῆο ἢδα ἀοη {Π18 ἀρτϑα- 
ΦΔΌΪΥ ἴο {Π6 σουη86ὶ, πδιηδίν, ἴο να ἢϊπ ῥιιΐ ἴο 
ἀεδίῃ, ποὶ Ορθηὶγ δῃὰ ὃν νἱοίθησο, δὰ Βθογθῦ νυ δηὰ 
ΟΥΑΙ Ϊγ, ΌὈΥ ἃ βογί οἔ ρα] ἰπγάογ. Ῥγοσεοάήϊηρ;, ἰῃθΓα- 
ἔοταε, ἴο᾽ {}}||8 1ηβἱ ἀϊουι8 οχδηγπδίίοη, ἴη6 ΗΠ! ρἢ Ργίεβέ, 
6 ἅΓ6 (οἷά, Ἰηἰογγοραῖθα ἢϊπὴ γοϑρθοίπρ' ἢ15 618010165 
'8η4 ἢ18 ἀοσίγΙ 68, Πα πλοὶν, 0 ἀπ δ. 6 ΓΘ ἢΐ8 αἰ8- 
Οἰρ168, ἔογς ψῇῃδί ρύγροβα 6. δὰ ςοἸ]εοιοα {Π6π|, 
ἐς ὍΝ ἢδ ἴδιιρσῃς Πθῖ 1 βδϑογοῖ, ΠΥ Ἔχρροιης (Παί 

ὧι ὦ 
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ἔγοτη 106 ΔΏΒΨΜΟΙΒ οὗ “6518 6 πῖρς 6Π1οἱὉ Βοιῃοι μι πε 
ὙὨΙΟἢ δουϊα ἐρφαά το ἰδδίθπ οἡ ἢϊπι| {Π6 ΟΓΙτ268 ἰδ 
10 ἢΪ5 οπαγρο." (Ἑ πιδη.) Ηδ τηἰοτσοραϊθα .65}}.8 
ΠΟΠΟΘΓΠΙΠΩΖ ἢ15 αἰδεὶρίεα, ἴσοι [Π6 πυροῦ οὗ νῃοπι 
ἣδ᾽ σοηῃσαῖνθά 8 5ιιβρίοϊοη οὗ βεδ οη ; σοησογηίηρ ἢ 18 
ἀοοίγὶπεα, ψ Ὠϊοδ ἔδιηα τεροτίθα το Ὀ6 πονοὶ, ὄἜσγγο- 
ὨΘΟΙ8, Δηἀ ΠσΟΠΙΓΑΓΥ ἴἰο ([Ἰο56 οἵὗἨ Μοββεβ, δῃηὰ οἵ 56- 
αἰκίοιια ἰδηάδθου ; Ὧἀπὰ ψἰδιίθῦ ἢ6 ἢδΔα 4586 ]6 
(8.1 168 οὗ (οἱ ον εγβ (866 (Π6 ποίβ οἡ Μαῖίί. 44, 1.), 
ΜΙ τΠ6 νον οὗ αϑϑυϊπίηρ του! ιν. (Κυϊη.) {06888, 
σοηβοῖοι 8 οὗ ἢΪ8 μηῃοσθῆςθο, δηὰ ν᾽ 6}} Κπονὶηρ [δὲ Π6 
βίοοἀ Ὀοίογε δι. ᾿π]|υ8ὲ Ἰυάρο, ψΠο δὰ δἰγεδαῦ 
αἀφρϑειηρα [πὶ ἰο ἀθαίῃ, (866 “Ζοίϊη 11, 58. δπὰ [μΚὸ 
φῶ, 67,) τηᾶκοβ πο αἰγθοῖ γϑρὶν ἴο {{|656 .1η516]0 15 
αυρσϑιίοηβ, θυΐ τοίδεβ 1πΠ6 Ηἰμῇ Ργίοδὲ ἴο 16 ἰδβῖ:- 
ἸΏΟΩΥ οἵ οἴδογβ, Ὀο1}}) {το 8 δηὰ βηθη685. (Καυΐη. 
δηὰ ΓΙ πηΔη.) 16 ραϑϑᾶρθ ΔΥ ὑ6 μι. γθηάογαα : 
“41 ἢᾶνα βρόίκβϑῃ ορβϑηὶῃ ἴο {π6 ρθορίθ:; 1 ἢδνθ ἜἼνϑῦγ 
Μ δ 6γα ἰδιισῇς ρυ δ οἰγ ἢ 16 βϑγῃαροψαθθ δηα τη 1Π6 
τΘΏρ 16, ψ ὨΠογ τὸ εν: ἴγοῦ ΘΝΘΓΥ αυΔΓΟΓ σαδοσγῖ, 
8η4 1η βεογοῖ ᾿ᾶνβ 1 βαϊα ποιῃίηρ ;᾽᾽ 1. 6. πῖν ἰεασἠτησ 
μας ποέὲ δδοη οἰαπώατέϊπθό. ΓὮυ5 οὐὐγ Τιογὰ ἀρθοίαγαβ 
(4. 10 48 ὩΘν Γ 4 νν]8ἢ ἰο σἐἐγ ν τἴῃ6 ρθορὶίε; δηά 
τὸ ἢ6 δὰ ἢοΐ σοιηπηπηϊσδῖθα ΔΠΥ ἱπρίουβ ΟΥ 
86 61οὐ ἀοοίτπθ. Πάντοτε 15 ἜΧρ] δ! η6α ὮὉν Μοιι, 
Καϊποεῖ, πὰ ϑοἢ]θυϑηθγ, ασδιάμε, )γοφμοηέον ; δηθὰ 
ΟΠ ΒΏΘΓ γοίδεβ ἰο Οἶαβ8, ΡΏ1], δας. 8295. Βυχ τὶ 
ΓΆΓΠΘΓΙ ΒΖ Ὴ1Ώ.68 “ ΘνΟΎΥ ψνἤΘΓΟ,᾽᾿ 1. 6. “ΠΘΓΟΝΘΓΙ ἤανο 
0668," ὅδ0 1Κ6 18,1. πάντοτε προσέυχεσθαι. ΕῸτ ὉΥ 
ἐν τῇ συναγωγῇ 158 τηθδηϊ ἠοῖ εὐλι α ΙΏ ΟἿ ΡΔΙΓΟΟΪΑΓ 
Ξγπαβορυο δῖ «Ψ6γμβδίθιῃ, Ὀυ0 {Πο86 δνΘΤῪ ὙΠ ΠΘΓΟ ἴῃ 
1ῃὴ6 σουπέγγΥ. ὙΤπα βιηρυ αγ 18 566], ἃ8 βξυκεῖ Γ6- 
ΤΆ ΔΓΪΚ5, ἸἸοπ δ οα} }γ ἴογ {Π6 Ρἱπγαὶ, 1. 6. ἐπ ἐδλθ δυπα- 
δοριοδ. Βυΐ ἴπα ἀιβιγθυςνο ἔογοθ (065 ηοΐ Γαβὲ ἱῃ 
[Π6 ἀγέςϊβ, δηά, βεγθίογθ, 1{ 15 ἢοΐ προθββάγυ (ἢ 
Βεηρσεὶ, Κυϊηοοὶ, δηὰ οἱθγ8) ἴο οδηςθὶ [ἢ ἅγιϊοΐο, 

Ἐ Περὶ τῶν μαθητῶν μὲν, ποῦ εἷσι καὶ τίνος ἕνεκεν συνέλεξεν 
αὐτοὺς" περὶ τῆς διδαχῆς δὲ, τί διδάσκει καὶ διατί ; ταῦτα δὲ ἠρώτη- 
σεν, ἐλέγξαι βονλόμενοε αὐτὸν νεωτεροποιὸν καὶ στασιαστὴν, ὧν 
παρασυναγωγὰς ποιοῦντα καὶ καινὰ δογματίξοντα. (Ἐυξδγπγι.5.) 
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1πουρἢ ἰξ 15 οπιἰαἀ ἴῃ κοι Μ55. Μαγκ͵δηά, ὑ]ο. 
ἢ88 ρῬεγοοίνϑα 1ἢ18 Ἰάϊοπ), σΟΠΊρΡΑΓΘΒ᾽ ἃ 5:1Ὰ1 ΔΓ 1186 Οἵὅἁ 
ἢ ἐκκλησία ἴον αἷ ἐκκλησίαι. ὌΝ ἌΣ 

΄ Νοιν Πβιαπάϊηρ ψ]ιαΐ γε 8. ΒΥ, πάντοθεν, Ὠονν- 
ΝΟ ΨΚ ἰῃ Μϑ5. βυρροτγί, 18 τῆ6. για ᾿τοδαϊηρ: 
δῖηςσα ἔγοιι [ἃ τ1ῃ6 οἰ οΓ5 αἵ ἀδγσινδθία ; δηά, ᾿ηἀδο, 
2 18 {Π6 τηοβί 5 σπιἤσδηΐ δηα οἰερδηΐ, δηᾶ 15 σοῆ- 
ἢτηθα ὈΥ ΨΦοβορῃ. 1277. 82. ναοῦ γὰρ μενόντος, ἐφ᾽ 
ὅν οἱ πανταχόθεν συλλέγονται, ΨΏΘΓΕ ἴογ οἱ ἴ ψοι]ά. 
Γοδα οἷ, εὐλιέλεν, ἀπ σϑηςοὶ ἐφ᾽ ὅν, 48 ὈοΙΏρ᾽ ἃ πὴο γα. 
σἶοβϑ8. Τῇ γοδάϊηρ συνήρχοντο, ἰὸο, γγὰ8 ἃ ρΓο58. οὗ" 
συνελέγοντο, Ψ ὮΏΪΟΙ 185 ἴο Ὀ6 ΓορδΓαθα 88 ἃ ΠΊΘΓΕ πα-᾿ 
ραδιόρθωσις, οἵ [Ἀ}86 σογγοοίίοη. ΠΣ δὲ 

Ιλπηρα γοηαγκβ, {πὶ {Π6 νΟΙῪ Οἰγουπηβίδηος οἷ 
“76 5885᾽5 Τοδοί Πρ ἴπ 1Π6 ΒΥΠΑΡΌΡΊΘΒ νν88 στγοδῖν ο8]- 
ου]αῖοα (ο Θχουϊραῖα ἢΐπὶ; βίηςθ, ἢ ἢα ἢδα Ὀδδη. 
δοςσουηίοα ἃ [856 τϑδοῆθγ, ογ δά θδθϑθη σοῃην!οϊο οὗ 
Ὠογειοαὶ ἀοοίγιπθθ, 6 ψουα ποῖ ἤᾶνα ἢδα: ρϑί- 
ὨΔ]5810η (0 ἴθδοῖ ΡΟ ΠΟΥ 1 [Π6 ΒΥΠΔΡΌρΟ; δηά, 
ἐπογθίογο, (πδὲ Ὀοίπρ ῥοταμεα 80 ἴο ἄο, τ ᾶ8 
δοκηον]οάροα {Πᾶὺ 6 δυσί ποίησ σΟΠΙΓΑΓΥ το. 
Μοβαβ δηά {Π6 Ῥγορἤθιβ. (ὠμοῆη ὅ, 89, 45 δηὰ 46.) 

20. καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. Α5 οὐγ [,οτγὰ αἰά᾽ 
δῖνο 1Π6 ἀροβί68 δῃὰ βοϊεςί ἀἰβοῖ}]65 ργιναίθ 1ηϑίγυς-. 
(ἰοὉ, νὰ τηυϑί ΒΌΡΡΙΥ βοιηθίῃϊηρ ἴο (6 ρῆγαβο, ψῃ]ςἢ, 
ἴῃ (ἢ]15 ῬΟΡυΟυΪΑΓ ἴΌγη), 18 οἵοιἰ6α. ΕΓ γτὰ5 580- 
7οἴπ8, ““ ποίησ βυσῇ 848 γοὰ σὔδγρα πη ψῇπαὶ: 
Βοίπίηρ; 5οα!του8, δηα 8ι1:ςἢ 88 158. 504 }}Υ 1Π6 βυδ]θςῖ. 
οἴ βεογοΐ σοηϑρίγδονυ. ἡ "Γοϊδίι5, 1,.. Βγυρ., δηά ατοί. 
ΒΌΡΡΙΥ, ““ποίῃϊηρ ψῃϊοῆ 1 [οΥρδιὶ ἴο )Ὲ ἀϊβεϊοβοϑά.᾽". 
Ὧγ. Τἀγάἄηογ υπάογϑίδηαβ, "οι ΒΙηρ δ νϑγδησα ψ{π 
ΤΥ ῬΕΌ]1ς τοδοῆ]ηρ :" [δΔη|ρ6, “ ποϊῃπίησ ᾿κὸ {86 
Ἐργυριίδη ΤΏὭριγρα, (6 ατεοῖκ ΕἸ θυ: ΙΔ τγβίθγι 8, 

ΟΥ̓ 1Π6 2Ροεέ δοἱπαάοηπθηι (δε ιὲπα ἐλο οὐέαϊη), ἀοοίΓη 65 
οὗ Ῥγιπαρογαβ, οὔ βυσῇ 85 γα ἰδυρῇς Ὀγ (αῦρα β8 
8 πα 1ὴ6 ϑααάμοδαβ ; ποίμτηςς ρῥγίναίοϊν, ψῃϊοἢ τὸ μα 
ἠοῖ (Διιρῃς ΡΟ] 1ΟΪΥ 4͵85ο0, ἐῃοιιρ ἢ δοπιοίϊηθ νγαρμοά 
1Ώ ρϑγδῇο ο4] ἰδηριιαρσο." “ον (84 γγ8 [Δῃ1ρ6) θβι8. 
δὰ ΘΟΧΡΓΟΒΒΙΥ Θη]οϊηθ ἃ ἢΪ5 ἀἰβοὶρθ8 ἴο ύσδαοῆ: ἔπ. 
ἐρλέ τυπαὲ λας ὅδεη δαϊὰ ἐπ ἀαγἄποδε, απά ἰο Ῥγοοσίαϊηι 
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ΟἩ ἐλο ἤοιξο ἐορς τιυδαΐ ἧσά δδεη δαϊά ἐπ ἐδ εα7. ὅε6 
ΙΓἶο 14, 8. 'ΓΓΠ5, ΒΟΎΘΝΟΣ, 8668 ἴοο ΔρὶίΓαῦΥ ἃ 
Β. θδυαἰτίοη. 
ΤΠ ποσὰ κόσμος ἰ8. Πογα ἴο ὃ6 ἰἀΐζβῃ ἴῃ (6 88η|6 

ἔἈΠῚΠΠΔΓ ΨΑΥ 48 ψ)Ὸ 840 ἐλθ τοογίά, 1. 6. {Π6 ΡυΔ}!ς. 
80 Φοῃη 7, 4. ΕἸΧΙΓΘΠΊΟΙΥ Δρροβίῖϊα ἴο ΟἿ ργαϑϑηΐϊ 
ῬΌΓΡΟΒΘΕ 195 {Π6 [0] ον ηρ, ράββαρο οὗ Τεπιδί. Ρ. 818 
Β. Ψ ΟΓΘ, δροακίηρ οὗ {π6 πιο οα οὗ ἰοδοπίπρ Ρυγ- 
διιοἀ ὈΥ δοογαίθβ, ἢ8 880: Ὅθεν δὲ χρὴ γενέσθαι ἄνδρα. 
καλόν τε καὶ ἀγαθὸν, ταῦτα ἐφρόντιξε πρώτος, καὶ ὕπε- 
τείνατο" καὶ ὅ, τι πότέ ἐστιν ἀρετὴ ἀνθρώπου, καὶ ὅπως ἄν 
παραγένοιτο" καὶ ὅ, τι πότε ἐστι κακία, καὶ ὅπως ἄν τις 
αὐτὴν ἀποφυγγάνοι. Αὐθάδη μὲν ταῦτα Σωκράτους" αὐθα- 
δέστερον δὲ ἔτι μάλλον, ὅτι τοὺς λόγους τούτους οὐκ ἐν 
ἀποῤῥήτῳ ἐποιεῖτο, οὐδε πρὸς μόνους τοὺς μαθητὰς, ἀλλὰ. 
πρὸς πάντας ἀνθρώπους. 

42, ἔδωκε ῥάπισμα τώ ᾿Ιησοῦ. 116 Ρῆταβα διδόναι 
ῥάπισμα 18 ἤοτο, δηά «ἱ 19,8, ΌΥ ΒεΖα, Ηδριιπηβῃ, 
ϑϑιηϊογ, Μοβοϊ, Η6Ζοὶ, Βοϊΐθη, δῃα οὐἤθγϑ, ἐπι ογργείθα,. 
“ ΒίγοΚ 6815 Ψ1|} ἃ βί "ἡ Ῥαπίξειν (βαν [Π60} βρ- 
ἢε8 ἴο θϑαΐ ΨΊ ἃ βίο οσ βἰδῆ. Βυΐ ΟΥ̓ 15 βιση1ῆοΑ-: 
(ἰοῃ {ΠΟ ΓΘ ἃγο ἔδνν νϑβίιρθϑ ἰῃ [Π6 ΘΑΓΠΟΙ δαί ογβ. (866 
ΤΊβοἢ. 6 νεί. Πμοχ. Ν. 1. 68.) Διμοηρ 1Π6 ἰαΐοῦ ψ γι [ο ΓΒ 
10 βρη ῆεθβ, 1, ἴο βυηῖῖα ψιτἢ [86 ραϊπὶ οὗ [Π6 ἢδηά, ἴο 
8140 οἡ {Π6 ἴδοσ. δὰ ρβαρῇ. Αηϊ. 8, 16, 4. [88 6χ- 
Ριθδ86α {ῃ6 Ηδθρ. ὙΠΤ ΟΝ ΓΙ, δέγμοῖς ἀππ οηα ἐδε 
͵ἧκοο εὐἱέλ ἐΐε γραΐηι οὗ ἐὴο ἠαπά, ὈΥ ῥαπίϑειν. 4. Τὶ 
β' 5168 8: Π|ΡΪῪ ἔο δίαρ, νιὶτἢ [6 δααϊτίοῃ οΠε νογὰ 
Θχργοϑοῖνα οὔ ἢ ραγί βἰδρρϑά ; 88 ἐπὶ κοῤῥης, ἐπὶ τὴν 
σιαγόνα. 80 Μαῖϊ. δ, 89 (ψῆογα β66 Κυρκα δηά 
ΕἸ5ῃ. ῥγοὶ. 69). 8. 70 δοαὲ, νἱτἢ (Π6 δαἀάϊίίοη, ΟΥ δ 
Ἰοαϑί βυυθδιαάιἰοη, οὗ 4 ἀδίϊνο οὗ {δ ᾿πϑίσυτηθηΐς σι ἢ 
γ ἢ ἢ 1Π6 Ὀ]ον 18 βίγιοκ ; 88 ῥαπίσας τῇ ῥάβδῳ, ἴῃ 
Αηίοῃ. [,.ὄ 158, ῥαπίθειν τῇ πτερύγι, ἴῃ ΖΈ8ορ. Εδθ. 4. 
Νον 8ΐποθ ἰῇ {Π6 τοῦθ σϑοθηΐ 8ηεἶ σομητηοη τῃοᾶθ 
οἵ βρεακίηρ (ἡ! ἢ ῥγανδι δ ̓η 188 Ναὸν Το βίδπθηί} 
ῥαπίξειν ν88 οἸηρίογθαά 1 1ῃ6 δβθῆδβθ οὗ σἱαρρὶηξ ἐδα 
ὕαοε; βῖῃμοθ 1π (18 Β6η56. ἴοο, [ἴ 15 ἰουηά 1η Μαῖῖ. δ, 
90; δηά δίηςθ ἰη Μαεαῖίί. 46, 67. κολαφίϑειν, ἐο ἐλιεΡ 
οὐ θοδί στὰ τἢ6 ἢδί, ἰΒ Ορροββά ἴο ῥαπίϑειν (ΘΒρΦοια 
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88 ῥάβδῳ 18 πόΐ δἀάεοά), να πηιβὲ τοηάθγ {π6 ρΡἢΓ8486, 
““σᾶνθ «68118 ἃ 5'αΡ ὁη 1 ἴδλοβ" (Κυϊη.) δὸ «86 
Βγυπθι8, [,ἀπιρθ, δηα οΟἴπογβ. ἴη (ἢ!}8 ᾿πογργοίδιοη 

{{π|8ῃ 4150 σοὶ 1468, δη ἃ ΓΟ ΓΚ5, [Πδι Ψ906808, ΠΟ 
Ὀοτε ἢ ραίθησα (Π6 πιοϑῦ ἰΠ]υγου8 {Γοδίμηθηΐ, 
δνθῃ ογυοιῆχίοη 1156} αἸὰ ἢοῖ οἤυδβα ᾿ἴο ρΡ488 [}}}5 
1Π80}{ υηποίοοά, πε υἱέοτεὰ ἃ τ}, γοῖ οὐτεϊπησ, 
τεθυκο. “11 αν βροκθϑῇ διηῖ88, [6]} πη ἴῃ ἡν δῦ 
τοβροοί, Ὀυξ 1 ψ6}}, ΠΥ 8681 ποῖ! πηο Ὁ Ηδργο 
Ἐπ ῃγπίϑ τοπιαῖκβ, Τί αὐθαδὲς ἀπεκρίνατο; οὐχι 
μᾶλλον ἐτίμησε τὴν ἀρχιερωσύνην, μὴ ἐλέγξας τὸν ἀρχι- 
ερέα κακοήθως ἐρωτώντα, περὶ ὧν οἷδε. ΔΊ (Π6 ψοταϑ 
οὕτως ἀποκρίνη τὸν ἀρχιέρεα. ΝΥ οἰδέθίηῃ ΠσΟΙΏΡΔΓΟΒ 
Ατὶβίσρῃ. Ασδάγη. 98. ταυτὰ λέγεις τὸν στρατηγὸν, 
χτωχὸς ὧν, δηὰ τεΐδτθ ἴο Αςἴβ8 25, 4, ὦ. 1 Κίηρθ 
Φῷ, 24. 

43, εἰ κακώς ἐλάλησα, 7 1 λαυθ δροΐζοη οοπξμποῖ- 
ομδίψ οΥ αἐβοίψν. Ἰζακὸς, Δῃα 118 ἀογιναιῖναβ, Κα {}}6 
ΗΘοῦ. ΤΡ, ἃ υβοά οὗ νἱοδ8 οὗἩ δὴν βογέ. Καλώς, 
εὐυοίέ απὰ ἐγμῖίν. 80 Μαικ 12, 28. οἤηῃ 18,18, Ἐοΐ 
δέρεις ϑοπ!α Μ85. τεδα δαίρεις, θυ ΤΓΟΠΡΙΥ. 83661ῃ9 
ποῖὲὰ οὐ Μαῖί. 21, 84. (Κυϊη.)  εἰβδίειῃ σοιρβαγεθβ 
ἸΌΓΙρ. ἔγαρ. 872. Ἢ δεῖ μ᾽ ἐλέγχειν, ἦν τι μὴ καλώφ 
λέγω" ἢ ποῖσιν εὖ λεχθεῖσι συγχωρεῖν λόγοις. ἰ 

44. ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ---- ἀρχιέρεα. ΒΥ 1Π686 ψοΓγα8 
186 Ενδηρο  ϑῦ πηθ8Π8 ἴο 1παϊ]σαῖο πὲ ψῆδὲ ἢ6 Πδά 
τοἸ]αῖθα ἔγοιη νοῦ. 15 ἴὸ 238. ψὰ8 ἀοὴθ (848 Πα ὕδδπ 
ΔΙγοδυ οὈδογνθαὰ οὔ νϑῖ. 14) ἴῃ {π6 ἢουδβ6 οὗ (ἰδ]8- 
Ρἶ88; Ὧπά, {πογοίογο, ἴῃ τΠ6 ΘΌΡΓΘΙ8 βθηδίθ, ψἢ0 
Ργοςθοάθα ἴο ἴἅΚα σορῃίΖαηοθ οὗ «68.885 σδι186 ΒΥ 
Ιπσττοραίπρ πη σΟΠΟοΘΓηηρ 18 ἀἰβοῖ 0168 δη8 ἢ] 5 
ἀοσίγπ68: ἴο ΨὨΪΙΟἢ οὐγ Τιοτὰ πὰ δηβνογοα, ἰῃδὲ 
ΠῸ οπα οομϊα ὈΓΙΏρ ἀραϊηϑὶ [}1ΠῈ ΔΩΥ 150 σἤδΓρΘ ; 
ὨΘΙτΠοΡ 5 ἰἤθΓΘ ΔΠῪ ὈΠῸ ΨῃΠῸ οι οὐ οὐμέα 80- 
ουβ6 ἢϊπι οὗἁἨ ΔΠΥ οὔθ. [Ι}ἢ οτγάθγ, ἤοψαονογ, (ἢδὲ 
ΠΟΥ τηϊρἢῦ ργθβοῦνα Βοη6 βϑι δ ποα οὗ ἱπ) ρα Δ ΠΥ, 
{Π6Υ ἱπαιπγ6 ἴὸγ ᾿ν]ζη6855ε85 (48 Ψ 6 τϑδὰ ἴῃ Μαίί. 96, 
60.) [ψΠΏΘΓΒ 866 {Π6 ποί6--- ΕΠ]. ; Ὧδγ, ἴΠ6Ὺ ν ΕΡΘ' 
ἘἈδιηβαῖνοβ ἴἰο 8 θογη [8]586 οπ65 ἀραίηβϑῇ 2 681.8 ; 8η6! 
Ὧ9 νοπάον (ῃδὲ [488 ν Π65865 βου ἃ ἢανθ' σΟἠΊΘ' 
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(ογιἢῆ. Τα οἱδαῦ οἰγουπηβίβ 668 ΤΏΔΥ δα δὲ6π ἢ ἸΒ δ 
ΠΡδγδ οἱ ραββαροβ οὔ τἢ6 οἴμεῦ Ενδηρο  βί8. 

4,5----427. Ῥεῖογ, [ἴ βθϑθίοϑ, 88 Ἄεχσθϑαϊηρὶγ ἰογειθοὰ, 
Εβρθο Ια Ι ΝΥ οὐ Ὀομοϊάϊηρ ϑιοἢ ἃ βρεοΐδοϊθ, δηὰ μθϑγ- 
ἴὴρ; Ψ96808 Θχδιη θα σγοβρθοίηρ ἢ 8 αἐδοὶρέδα; του 
ΠΘησα ἰ6 πὴ ῇϊ ᾿ηἴδγ ἰπδῖ (ἢ6 ϑαηποάστη Ππαά 
(Πουρ8 οὗ ογάθγηρ ἐΐονι α͵8ὸ ἴο 6 8βεϊζοήύ. Ης 
ἀϊὰ βοῖ, 11 Δρρδδγβ, γοΐϊυγη ἴο Ὠϊπη56 θείογα (6 οοοκ 
σγον, οὗ ν]ηςἢ οὖν [,ογὰ Παά βροκεφη; ψἤθη (85 6 
ἰοαγῃ ἔγοῃ [αἰκὸ 9, 61) .«[6βι18 τυγτηρὰ Πὲ8 δνθβ ἴο- 
αρἂθ. ἢΐπι, δηα ἸΙοοκοά Πἰπὶ βιθδαΐββεϊυ Ἰη ἢ ἴβσο. 
Ουγ τὰ, Ὀγ ἰῃ6 σοπηηοη ἄδοτθα οὗ (6 δδαημοαγίπι, 
δὰ Ὀδ6π ρῥγοῃοιπορα νουῃΥ οὗ ἀθαίῇ, βίησο 6 μα 

οδβεβοά πιβοὶ ἰο Ὀ6 {Πππ Μεββίαιν δηὰ (ἰ ὅοη οὗ 
δοά. ]Ὼ ΟΥΔΒΓ ἰο ΘΆΓΓΥ (18 βθηΐθηςα ἰηῖο οἴἶδεςεξ, 
{πο Ὀτίηρ {Π6 αϑϑὶγ Ὀοίογα Ῥοηίυ8 ΡιΪαίθ. Τῇῃα 
σουηοῖ!, [ΠΘΓΘΙΌΓΘ, τοβθ, δηα }ι8ὲ 885 1ῃὩ6 ἀδγ' ννᾶβ 
ἀανη της, 16α ἢϊπ) δομηα, ἃ8 Θὴ6 ρΡγοπουπορᾶ ψογ ΠΥ 
οἵ ἀοαίῃ, ἴο πο Ργδίογι πη. Μαδιαν, 97, 2, δά ά5, 
καὶ παρέδωκαν αὐτόν Ποντίῳ Πιλάτῳ, ἀεἰϊυενοα ἀϊπι ἔα 
Ῥοπέϊια Ῥιίαίο: ψῃΘΏσΟ 1 185 ενάθπὶ {πὲ "' 88 
1Π61ν σουηβ6ὶ δηὰ ρίδη {μδὶ δίίέαέθ βϑῃοιυ]α ογάοθσγ πη 
(ὁ ὀχρουϊζίοῃ. ΕῸΣ παραδοῦναι 5ρη ῆεΒ ἴο ἀε] νοῦ δΏΥ 
οπα ἰπΐο ἴῃ6 Παπα8 οἵ αποέδεν, ἴοῦ ρυηϊϑιμηρηξ. 
Γῆυ8 ἦο ἰἢ688 ᾿ηΐδίυδίοα τοῖς οβ ΠΌΓΣΓΥ ἀὐσαΥ ἴΠ6 
ἹΜεοβϑίδῇ βθηΐ ἰο ἔλθη, δηα ἀδ] νοῦ ἢ τυρ ἴο {6 Οεη- 
ἐϊίο6 1 Βαῖ, 10 τηᾶγ Ὀδ δϑίιθ, ψἱν 8ῃου !α (6 ον 88 
ΒΌΪΕΓ5 παν ἀο] Ινογθὰ {96818 ἰο 6 Βοιηβη Ῥγο- 
συγϑίοῦ [ῸΓ Ριυπιβῃιηδηΐ, δηα πο {ποιβοῖνοβ αν 
ἐχθσουΐεα 1; δηὰ ΨΠἢ ψῆδὶ τὶρῃς οουἹὰ Ρηδλίο σοη- 
ἀεί ἢὶπὶ ἰο ἀθαίῃ  οὡδη (815 ιεϑίίοη 86 τηοςῖ 
Ἰραγηθα παν Ὀδθη ἀϊν!ἀ6α [ἢ ορΙΠίοη : 8οηη6 σοηϊοηά- 
ἴῃς {πα {πΠῸ σίρε οὗἉ ἱηῆϊος(ηρ Ρυπἰδηπιοηΐ δὰ Ὀδοπ 
ἰδκθῃ νᾶ ἴγοῦὶ (δ 6. εν ; οἵἴἶιογβ, (ἢδὲ ἐπ ου 56}} 
Τείδ θα (δὶ τσ. ὅδ6θ ὕδβαυῦ. Εχογο. Αης. ἵ,. 16. 
ᾧ 71. Τῇ ἀϊβαρτγδοιηθηΐ βθεῖη8β ἴ0 06 ὑεϑι 56 {Ἰθ ΒΥ 
τῆοβα ψῇο πηδ!ηἰδίη τΠδΐ ἃ ἀἸ501Π ΟΠ] 0 τηυϑὲ 6 πηδάα 
Ὀθοίψοθη δαογροά δηα οἱυϊί σαιι865, ἀηά ἐπαῖ [ἢ ἰἤοβ6. 
Ῥαγίδιπις ἴο γα]! ρίοη τΠ6 906 ν}8 [δα δὲ δαὶ {πη6 ἐπα 
Ρρονοῦ οὗἉ ̓ ἸηΠ]ο ]ηρ; σαρηῖα] ρη!ϑῃ θη! [βι)θςῖ, ἢον- 
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δυοσ, ἴο {Π|6 σοηῇτγηναίίοη οὔ ἴἢΠ6 ῬγοσυΓγΑΙΟΓ.---ΕΠὐϊ:.}: 
θυΐ ἴῃ οἶν!}] σϑιι565 δῃηὰ οτίπγ68, πο] αϊηρ, 56 0108}, 
τυπ.}}} 0, δηάβυςἢ 858 Δρρεογίδἰπεά ἴο {86 ἰδ πιαλεδέα- 
4ϊ5, ΟΥ ἴγϑᾶβοῃ, {πὶ ψ 88 ποῖ σοποραρα ίο {}|6π|, (ἢ 
οορηϊΖαησα οὔΔ}} {π686 πηδίίογϑ γοβιηρ βοϊ οἷν ψ11}} ΓΠ 6 

᾿ Ῥγοβίάθηι οσ Ῥγοοσιιγαῖογσ. δ66 θυ Ἂηρ, 5. δδογ. 
Τ. 2. ρ. 818, 8644ᾳ., δηὰ Κταρ58, Ο05. ΕἸ. οὐ Μαῖίί. 
47, 2. Νον οὔ [,ογά᾿β οϑυ86, δῖ {π6 Ὀοριηπίηρ, 414 
Ὧοσϊ β866πὶ ἴα Ρ6 εἰν!!, αἱ ἰϑραϑὲ {Π6 ον θϑιι ΗΕ ]ογβ. δά 
Ργοηοιησθα ἢμη ψογίῃγ οὗ ἀσαὶῃ ἰγεσαῦβα ἢ6. Βα. 
Ῥγογευδεά ἡϊπιδοί ἐς εϑεοαὴ ἀῃὰ τ}16. ϑὸπ οἵἦἠ Οοά: 
8ῃι} γεῖ (ἢογ ἰοδὰ ἢϊπὶ ἰο Ῥοῃεῖυβ ΡΠ] δῖθ ἸΏ ΟΓάοσ {Π80 
ΠΟΥ ΤΏΔΥ. οδδῖ οὐ Λΐπι [ἢ 6 Ὀΐδηης (ἶ δαςῖ {ἤογα νου ὰ 
6) οὗ βῃποάάϊηρ ἱπποσεηΐξ υἱοοα, Αἴογναγαβ, ῃσν- 
νοῦ, νθσρη ΡιΪδίθ δά ἀδοϊαγρα παῖ 6 ἰουπὰ πὸ 
ἔαυϊζ τὼ ἢ, δηή βαοιῃρα ἴο νυ ἱβὶ) ἴο γϑίηονθϑ. ἔτοπὶ 
᾿ η86 16 σορηϊζαῃςα οὗὁὨ [Π6 οαυ86, {ΠΟΥ νοητυγοὰ 
(48 να ἰϑράσῃ το [Κα 929, 2.) ἴο Ὀτίπο ἰογσνασὰ ἃ 
ὑνοοΐοϊα μοί δίοαί οἤανε, Ἡδτραὶνύ, {πᾶΐ οὗ δχοϊηρ 
πῆς Ρορυΐεςοο ἴο τϑῦο]] οη, δηά. οἵ ἀϊβοοιπίαοπδησίησ. 
ἐδ ρᾶγτηρηί οὗ (θυΐο ; οἴξδησθβ Ὀοϊὶ οὗ τἤδπὶ 18]]- 
λη ἩΣ η ῬΙΪ δ᾽ 5. ̓υγ ΒαΙΟΙΊΟΠ, 848 Ὀοίηρ ἡγεμὼν οὗ 
«νάφᾶ. : ὅδε Μεἃι. 27, ὁ. (Τιτ8η.) ὅδε ἐπ6 ποῖδ 
Οη. (δ΄ ραβϑ8δρθ, πὰ αἷδβο Κσθρβ 7γαοέ. 46 κιδιι δέ: 
»γωδέαπίά Ἰδοηι. Η δέον ἐπ ἱπέογργεὶ. Ν. Τ. Ὁ. δ1. 
8644. 5.66 8430 ἴπ6 ποῖϑ οὐ Μίαί.. 96, 68. Καυϊποοὶ 
Ο165.. ϑαηπεύγιπι 7, 1. Ρ. 4357. Ουδίιοῦ βυρρ!!οῖδ 
ςαμίίδ Ια ϑϑηδίι ἰγαα ἃ βαηΐ : ἰδρ! ἀδῖῖο, υϑέϊα, ᾿Ὠξ6Γ- 
οιηρίο αυα ἢ ρἰαά!ο, διγδαηροίδῖο. . δὸ 8130 ϑοίβ. 
ἴο!. 8, ὦ. δαῃῃοάσιπ,, ἴο}. 87, 2. Κοίωυνοιῖϊ, (οἱ. 80, 9. 
(οἰἑδα ὃὈγ δοῃοεί ζει.) Εἰχ 6δο ἔδπίρογο, 4υὸ τετηρ απ. 
ἀεναϑέδιιιη δ, αυδπην15. γηραάτίαπι αυδίυογ Ροθῃ88. 
σδρΙ (3168 ᾿Ἰηἤϊροτθ ΠΟ ροββοῖ, ἰδηθη. 114 βυρρ] οἷα: 
ὯΟ ὈΘὨΙ 5 σόβδδγιηΐ. Ναπηὶ αυἱϊ ̓ ΔρΡΙἀΔΕΈ ΟΠ ΘΙ ργο-᾿ 
ΤΩΙ υ8 ογαΐ, αι ἀα6 ἰδοΐο οσοαἰΐ, δι 4 ἔργ εἶδ. 
σορίυϑ εϑῖ. Θυϊ σοῦ! ΘΓ, δυΐ ἢ ἰσησπι. 
Ἰποιάϊε, δῖ ἃ βογρεηίε Ἰσίιβ οί. Θυ υρσυϊατγὶ ἀδῦο- 
θαι, 116 δῦ ρϑηθ θυ ἰγαάϊῖι8, δὺΐ 4 Ἰδιγοηὶ θὲ 
ἰηογίβοϊῃβ εϑῖ. Ὄλι 8ἰγαηρυ ατὶ ἀουαῦδδί, δὺυΐ 1ἢ 
861:18 δὺυϊ 5βυ Ποοδίοη 6 60}}} ρθε. .,. 
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48, αὐτοὶ οὐκ εἴσηλθον ε. τ΄ π΄ ἵ. μι μκ- Τῃυ8 6 ΠΙΑΥ' 
οὔδετνα ἢ ΕΠ ΥΏΙυ8, {ΠΟῪ τηϑάθ οὐγ 1 ογα 
γψογή5 ροοά, ““5βίγαϊηϊηρ δ ἃ ρσηδὶ δῃά ϑννιοσης ἃ 
εδηη6].᾿" β 

40---91. ΤΠ6 πατγγαίίοη οὐ {π|53 Ενδηροῖϑὲ 18. Παγδ. 
ΨΟΓΥ ὈτιοΥΓ ἀηα βιισοϊποῖ ; δηά πᾶν ὃ6 ἰῃ8 ΒΡ} ]16ἀ. 

ἼΠπ6 (ἸιοΓ Ργιθϑί, ψῆο ψ ϑη6α ποίῃ!ηρ 50 τ᾿ 0ἢ 
ἃ8 ἴηι ΡΙ]αῖΘ 53ῃου 4 βρβϑαιγ 86ηα .6888 ἴο Ἔχθοὺ- 
(΄ἸοΏ, Πδα 816 {[Π6 Ῥγοσυταῖον ἴσοι {Π8 Ῥγδοΐϊοσι πὶ, 
Δη τοἀιιοϑίθα οἵ Ὠΐπὶ ἴο σοηάρδιηη ἰο ἀθδί 8 ποίοσι- 
οὐδ οἴδηάεον, γἤοπ (Π6Υ Πδά {ποιηβοῖνοθ ἰουπά τογ-- 
(ΠΥ οὗἉ ἀδαίῃ ; 1Π89 νυ ϊϑδίηρς πἰπὶ ἴο 6 δχθουΐοῦ οὗ 
{πεῖς ὈΪΟΟΩΥ͂ βοηίθηοθ. ὍΠΟΥ ἢορεά {παι Ρι]αῦο, 1π- 
βυδησρα ὈΥ (86. Δι ΠοΓΥ οἵ [Π6 δαημθάγιπν, ψου]ὰ, 
ψ Ποὺ ΔΏΥ δχϑιγηδίίοη οὔ {Π6 οδι186, ΟΥΘΓ ἴο 6Χχθ- 
οσυΐζίοη «6508, ἰοροῖθοσ ἢ τὰ6 ΟΠΘΓ ὈΓΙΒΟΠΟΙΒ 
Γεβογνθα [Ὁσ ρυῃιβῃμηθηΐς δὶ (ἢ6 Ῥαββϑονοῖ. ΡΒ δίς, 
ποψονογ, ἀἸὰ ὈΥ ΩΟ πὴ άη8 σΟΙΡΙΥ ἢ ΤΠ6ΙΓ ἐπηροτ- 
ἰυηδία τεαο8.(5. Ηδ Πδά Προαγὰ τηυςοῇ οὗ Πα Πο]ηδε5 
8η4 ρῥγοθίιγ οὔ 6805, δηὰ οἵ 1116 ϑῆνυ σι τ μιοῖ ([Π6 
Βυ]ετβ ψογα. δοίιιδίθα ἀραϊπϑὶ ἢ. Η6 ΡῬγορδὈΪΥ. 
τορδί θα ἬΪη| 88 δὴ ἱπιρευδηΐ δηςῃ υ8ἰ48ῦ, θὰ ὈΥ ὯΟ 
ΤΏΘΔΠ8 ΟΘ ἀΒηρΡΘΙΓΟΙΒ 0, ΟΓ ὄνοη αἰβαβδοίο ἰονναΓαϑ- 
δε. Ἀοπιδη ρονογηιηθηί. Τῇ 965 ἢ ἀσβρίβδα, διά 
Θϑρθοίδ ! ν (Ποῖ ΒΌ]6ΓΒ; δηά (ΠΥ ρογδυδάδα ψ88 μ6 
(αι (δ δαά {ῃγουρὶὶ ποτα ΘΏνΥ δηὰ δαιῖγεά 
ἀεἰνοτθα «6888 Ἰηΐο 1118 δΔη 685, ἰο θ6 ρυϊ ἴο ἀθδίῃ. Η6 
ἘΠΟΓΘΙίΌΓΘ ρυτ {Π6 ΄φυσδίίοη, “ Υ͂ἢαΐ δοοιιδαίίοη ὈΓΙῺΡ; 
γὲ δρδαϊηβί {18 ϑδῃη ; " ὈΥ ψὨΙςἢ ἢ6 τηθδηϊ,. “« Υ μαῖ 
οὔδῃος δραϊηβί ἴῃ6 ἤογιαη ἔαιυς ἀο γοιυ ἰαΥ ἴο᾽ [15 
σδαγρο." ΤῊ δΏβοΥ 15 βοιη ναί ἀυθίουβ : εἰ μὴ 
ἦν οὗτος κακοποιὸς, οὐκ ἄν σοι. παρεδώκαμεν αὐτόν. [{ 
ΙΏΔΥ Θ᾽ ἰηἰεγρτείοἃ (5: “1 6 ψοῦθ ποῖ δὴ 
οθδηάογ ἀρδϊηβὲ οὖσ ἰαννβ δηὰ ἰἢοβα οἵ (6 ΒοΙηΔΏΒ, 
“6 βῃου!α ποῖ ἴᾶνα ἀε] νογοα ᾿ἶπὶ ἴὸ ἰ(ἢ66 ἴο 6 Ραϊ: 
ἴο ἀσαίῃ, ΟΥ̓ {γ|αἱ ἔπ 6 γθ 18 ἢο πϑεᾶ ; βϑπδ 6 ἤᾶνθ᾽. 
βυ οΙ ΘμΠν Ἰυάσοά {Π6 σαιδ6, δηά ἐομηα ἢϊπὶ σι ν.᾿": 
Βυι ΡιΪαΐο, ὈεΠδνίηρ {παι Φ65ι5 δα οηϊν οὔδπηαδᾷ. 
[πθαὶ ὈΣ σΘηβαγηρ [Π6ῚΓ ΒΡ ΘΓ. ΟΠ, δη ἃ ποῖ ᾿ ἸΒΕΙ Ωρ 
ἴο ᾿πίογη 6 446 ψΙἢ φθβίϊοηβ οὔπ 96 8ἢ ΕΘ πο; ς: 
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ἰγγιἰδἰθὰ ἰοα αἱ (Πδῖς ᾿πρυάΐάοηςε ἴῃ ν ἰϑπίηρ Ὠἰπὶ ἴα 
ὑορε ἢ Ῥούβϑοη Ψψιη Ποῖ ἐσαὶ ὁς ἀείρηοο, δη (δ 8 
6 οἷν ἐἢρ αχοςμίος οὗ {ποῖγ βρηΐθηςα, τορ] 168 Ὁ 

(65: “ΠῚ ἢ Ὦανα οἴφηαοα ἀραϊηβὲ γουγ ἰαννϑ, (8 Κ6 
γϑ᾽ πὶ δῃηὰ ρμριῃϊδι ἢ. [1 ἀπαοί 40 ἃ (δίῃρ ὃ0 
ὈΠΠοατγὰ οὗ ἴῃ (6 Βοιηδη. ἰᾶνν8 88 ἴο σοῃα πη ἃ ρρῦ- 
800 ψὶῖπουι {τἰδὶ οὐ ἀδίδῃςθ." Τῆι ΡΙΑῖα, Δ Πουσὰ 
ἢδ δεϊανοα {6805 ἰο Ὀ6 ἱπῃόσθηΐ, ραοσι 64 {Π6τ ἴο 
Ρυθ8ῃ ἴα]; ας Πορεα (88 1ἴ 866π18): (δι τὨτουρῇ 
ἔδασγ οὗ τῆς ρβορὶθ, (6 νου] ποῖ ἄδγα ἴο ΟΔΙΤῪ {Π|61Ὁ 
ΒΟῃΓΘΠης6 ῃηἴο ἐχρομίο ; ΟΥ 1 1Π6Υ (Ϊὰ ριιϊξ ἢ ἴα 
ἀρδίἢ (οὗ νυ] ἢ 1Π Θδ11868 ρου δι ηρ ἴο γοϊσίοη ἐπ οΥ 
δὰ τἢ6 ρονογ), ἢ6 {πουρσῦ ἢδ ΒΙπ]Β61Ε βου! Ὀ9 
ἔγρϑα ἔγοι 41} ὈΪδιη6. ὰς 
0 τοιϑὲ Ὀ6 οὐβεγνθά (δαί κρίνειν, 1|κὸ 1ηΠ6 Ηδῦγ. 

ὉΝῸ, ἴὴ 5. 7. 12. δδρ. 11, 0, ὅζο. βρῃι:ῆθβ ἢοΐ βα 
τυ οὗ ἴο ἔγῳ 88 ἰο οὐπάοηιῃ. (Καυϊη.) ᾿ μι 

81. ἡμῖν. οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα. Οἢ (Βα 
τη0ἦ6 1 πΔΟΣ {π656 Μογάβ᾽ δι θ᾽ (Ὁ θ6 ἰδκβῃ, [ἢθ 
ΘοζηἸδηἰδίοσβ. 8:6 Ὡοΐ Ὡργθθᾶ, ὙΒρορῆν]αδος .δηᾷ 
Οἰοτβ ὑπαογϑίδηα ὈΥ ἀποκτεῖναι. ογμοψ. Βαϊ {θη 
1 ψουϊά αν Ὀδθὴ σταυροῦν. ΒΦΑΙ68, ΟΓἹΌΟΙΗΧΙΟῺ 
ΔΑΒ Πποί ἃ «ον δ ΡυΠΙβῃτηθηί. ΟἿ 6Γ8 ᾿πἰογργοῖ 
“1018 ποί ἰαψ} ἴο ρυΐ δὴν οπα ἰο ἀθδίϊ (0}}]688 
[δου 5181} αν οοπῆτγιηοα τἢ6 ςοηίθης6)." Βυΐ 
Ῥιϊδῖβ δὰ δἰγεαδαυ σίνβθη {Πθ τ ΡΠ 5810} ἴο ΕΓΥ δὰ 
Ρυΐ ἰα ἀραδίῃ Ψ6808 : νοῦ, μοόνονοσγ, ἐΠγουρ ἔθδε οὗ 
Β6, ρβορὶθ, (ον ἀϊὰά ποῖ σᾶγα ἰο υ8β6. [Β651468, {λ6Ὺ 
το θα οἡ 188 ΟἾΠΟΙ σἤδγρα 1 ΣΈΒΟσνΘ, Ὡϑιηοἶγ, τ(Πδῖ οὗ 
ΒΘ το, ἰο ἀο ἴπ6 Ὀυδβίηαδ8. ΕαΠ 1.7 Οἰμοῖβ ἰδκά 
οὐδένα (κα οὐδὲν, ἴῃ 16, 28.) τοϑι ΓΙ Εν γ, δηΠ ἐχρίδίῃ 
{ἢ15 : “1 15 ηοί ἰανγίῃ! ἰο ᾿η81|ςοΐ σδρι18] ρα η]ϑση σης: 
ΟΠ ΔΩΥ οὔθ ΨιΒοῖῃ ἴΐ{ [8119 ἀπάθσ γοιγ Ῥγονίηοο (ο, 
ἔυριονν 1. 6. ΒΥ ΟὨΘ ρΌΠΕΥ οὗἉ ἰγρᾶϑοη δηὰ βϑα μι η:: 
66 Κτεῦβ δηὰ ρου ηρ, ΟὈ8. ὅδογ. 2 Ρ. 818.. βε4η. 

ΤΒο πιοάδ οἵ ἰοζεγργοίδιίοη δἀορίθα Ὀγ ΟΠ τυ βοβίοιχ 
δά Διυρυδβίη, δη4 8180 βοῖηδ τηοάδϑγῃ σοιημδηίΐίδίογϑ 
(48. δ6 3167)» βθθιηβ8 ρῬγείδγδ 8 ίο ἃ}} οἰβείβ. “1ν 15 
οί ἸΔΎ ] ῸΓ 8 (Δσοοτγαϊηρ ἰο ΟἿΓ ἰᾶνν}. 10 Ρυΐ 8ΏΥ 
ΟΠ6 ἰο ἀρδίῃ (δὶ {δε ἔδϑίινα]). Κυΐϊη, [1, Βονθυοῖ, 
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Ῥτείος (π6 (ῃϊτὰ οὗ [6 δὔονα τηοῖποάβ, παπιοῖν, τ δὲ 
οὗ τακίηρ, οὐδένα γεδέγὶοἐυεἶψ. 
. 8, ἵνα ὃ λόγος----πληρωθῇ ὃν εἶπε σ. π.θ. ἤἥ. ἁ. ΤΗΘ 
Ἐνϑδηρο]δί γοΐθγβ ἴο 192, 84. ἐὰν ὑψωθώ ἐκ τῆς γῆς, 
θοἢ ψνογτὰβ πα Ὠἰη86}7 ᾿πἰογργειθα οὗ ογυςϊῆχίοῃ. 
ἘΓΙ6 768 Παδά γρυΐ .68ι5 ἴο ἀδαίῃ (45 1 βεοπηϑά 
τηοβί |ΚῸ]γ,} {ΠΟΥ ψου]ά ἀουθι1688 (48 ογυςιῆχίοη 
ὙῸ8 ποί ἰῇ 086 δηγχοηρ {Π6Π1,}) ἢᾶνθ δέοπϑαά ἮΪπὶ 85 8 
ὈΪΑΒΡἤΘΠηοΓ : δπὰ {8 Κιπὰ οὗ ἀφαίδ, υπυδυδὶ δηάὰ 
ἐπιργοραῦϊα ἢ ἢἷ8δ οᾶ86, «68:8 ἰδ ρῥτγοαϊοϊσῇ." 
(Εοβοθητ. δηὰ Κυΐη.) Ουτ ιοτὰ ἢαά, τη Μαίῇ. 90, 
19. ἀδοϊαγοά (αὶ 6 βῃουϊὰ Ὀ6 ἀε]νεγεαὰ ἰοὸ ἐπὸ 
Οοηι168, δηὰ Ὀ6 Ὀγ ἴῃ6πὶ ογυςιῆρά. Ὑῆοβα ψογαϑ 
ὙΟΙΟ ΠΟῪ πιδήρς ροοά; 80 παῖ 11 ψουϊὰ ποποο 
ἌΡΡΟΘΔΓ Ὀοίἢ παῖ Π6 ψαθ ἀδϑιϊηθα [0 ἃ ν]οἰεηΐ ἀφϑίῃ, 
δηἋ, πιογοονοσ, ἴῃ δι (Πη6 ἀπά οἵ ἀδδαῖἢ ννδϑ ἀοίοτηϊηϑά. 
(Τιῖπ4η.) θη Ριαῖα, δον τῇ6 Ευϊοῦβ πδὰ 
δοουβδαὰ .68118 οἱ Βε ποῦ απηὰ ἰγθάβδοη, ρυΐ [ἢ6 

᾿ Δυῤβιίίοη σύ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, 1 νγὰ58 ποῖ 
θοσαυβα Πα (Πουρῆϊς τπ6 σἤαγρο δὰ δηγ ἰουπάδιίοη 
ἴη ἰγυῖι, Ὀαΐ. ἴῃ ΟΓάδν το ὁ οἱΐ βοπηθῖδηρ οἷ 
δου ] ἃ βεθῆ) ἴο σϑρε] 11. Α8 ἰο {πῸὸ σπαῦρε οὗ ἀϊ5- 
διϊλά πη τη6η. ἔγοπι ραγίηρ; ἰγὶδυῖο, ἐλαέ ἣα ἀοθο5 ποῖ 
Ποῦςθ ; ΘἸ{Π6Υ Ὀδοδιι96 ἢ6 {Πουρῇς ᾽{ ἐλὈτιοδίοα, οΥ 
Ὀθοδι 86 ἢς τοραγαθα [0 ἃ5 ΟὨΪΥ γαβίϊῃρ οἡ 16 (Πθο- 
ΓοῖοΔ] ἀδσιογπηδίίοη οὗἨ δὴ δρϑϑβιγαςοϊ αισϑίίοη οὗ 
βονογηπθηΐ : ΜῃΙοΐ 85 ΠῸ πλοῖα πη {πε Ἐἢαγὶ- 
3668 [πσπηβοῖνοϑ ἀἸὰ, ννῆο {πουρῇῃϊ, ὈΥ ποιίοῦ8 ἀογνο 
ἔγοπα {Π6]Γ δηιίθηΐ ΤὭΘοσγδου, [ἢδύ ἃ ρθορίΘ βδογοά 
ἴο σοἀ ουὐρῆϊ ποῖ ἴο Ρδὺ {γτιρυΐϊθ ἰο δῇ. ΡΙΪαῖθ, 
{πογοΐοσθ, νῆο ον θην δ] βοπθ σοι) 8ογδίϊοη 
ἴον Ὠϊυγ., 48 ἃ δαδγπιῖθβϑ, υηΐογίιηδίο, δη ἱπηοσοηΐ 
θη Πυ.8ϊαϑι, τ ΘΓΟΙΥ̓ ραΐῦ (ἢ6 αυορδίοη, ψπδίθοῦ ἢα Πδά 
Ββυηθ ἃ [0 ὨἸΠΊ8617 γαραΐ δ ποῦν. Βοίογο οὐγ 
Τιοτὰ δῆβνοσβ {Π1Ὶ8 αιιδϑίοη, 6 458 ΡιΪαῖο ψῃοίἤονσ. 
 ρυϊ {Π6 φισβίίοη ἴτοπὶ ΔΥ Τπουρῆϊς οἵἉ ἢ 8 οἴνῃ, οὗ 
τ ῖΠ Γ 1Π σοπϑβδαϊθηςο οὗ {Π6 βυρροβίίοη οὐ οἰδογϑ. 
8ο Τηυοσγά, δ, 00. (οἰϊοὰ Ὀγ Υ εἴ5.) καὶ οἱ μὲν ταῦτα 

- ΤΊ ρυπἰβῃηηθηὶ οὗ οὐυς χίοη ννὰβ ἰΏ 098 ΟἿ]Ὺ δυιοηρθὶ 18Ὲ 
ἘΚογηβηβ. (ϑοδβοεί ρθη.) πὴ Ὁ ΟΝ 
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εἰπόντες τών ᾿Αργείων ἀφ᾽ ἑαυτῶν, καὶ οὐ τοῦ πλήθους 
κελεύσαντος εἶπον. ΒῪ [158 αισϑίίοη, πα τηϑδηΐ ἴο 
ἀρίδοί {Π6 τη4]1|ς6 οὗ {Π6 26νν8, δηά ἰογνασζά {Π6 ἔδλὶγ 
ἀφδ]ηρ δηὰ δαιγ οἵ ΡΙαῖ6. (ΤΙ 8.) , 
,ς Τα αμπαϑβίίοη ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ὅτα. Ιηνοῖν68 ἃ Ὠσραίοῃ ε 
4. ἃ. ““Ὑγουῦ ἀο ποῖ ριιΐ (88 αιιδδίϊοη οὗ γουγβο!ς πὰ 
ἴτοπι Ὅτὴ ΟΥ̓ ΟΡΙΠ]ΟΏ. γον ΠΟ ἤθνθ 80 ΤΔΗΥ͂ 
ὥστ οἰ (6 οἷος οὗ Ῥτγοσυγαίογ, αν γοὺ ονϑῦ 
Δ ΔΩΥ ΓΕΔΒΟῺ [0 βυβροοῖ π|6 οὗἩἨ ΔΠΥ̓ (ΓΘΆΒΟΠΔΌ]6 

ΡΙϑοῦςα8: δηά 1 ποῖ, Ὀαναγα ἰθδὲ γοὺ δοΐ αἱ {ῃ6 
ϑυρροδίοη οὗἁ οἴδογβ, οὐ ἀἰϑοῦδγρα γοῦν 106 !ςῖ4] οἵ: 

, ὅσο, ψτ ραγίφ!γ. (Καϊηο6}.) τι ὁ τὰ 
. 85. μήτι ἐγὼ ᾿Ιουδαῖός εἶμι; ΜδηγΥ - σοτηπιοηίδίογβ 

ἴδΚα (656 Ψψοσάβ ἰο πιθαη, “Τῇ 6 ν8 δνα ἃ 51ΟΣ 
Δρουΐ ἃ πΐυτα Κιηρ δηὰ Μροβϑίαϊ), θα δὲ σᾶγα [ 
δδουΐ 2618} ἰΔηςίθ8 ; [πὶ ἃ Βοιηδη, β6ῦ ονϑὺ {ἢ18 
σου ίΓΥ ἴο μι 516 Γ }υ8εϊς 6, Δηα οἴ Θοἷκς κβἀίοη, ΟΥ̓ 
{Π19 σγιπη6 (οι γί δοουβοά : νῆδί Πδβῖ ἴοι! ἀοπα ἴο 
δἰνα οσοαϑίοη ἴογ [ἢ6 οὔδγρο ἢ Βαυΐξ (Πο86 ψῆο ΦΌ]Ο 
[8158 ᾿ηἰογργοίβδιοη, γγαϑί ἃ 56η88 ἴσου (ἢ6 ψογάβ, ἃ 
86η86 Ὑ᾽ὨΙΟἢ 15 οἵ Ἰηδογδηΐ ἴῃ {πΠδηη. - ΡιΪαία ἀϊά ποὲ 
αϑὶς {6908 νν ῃοίμοσ 6 να {Π6 Ἔχρϑοίβα Κιηρ Μεββίδῃ, 
θυϊ 53:0] ψῃϑίμογ ἢ 88 Κίηρ᾽ οὗ [ἢ6 Ζ26ν75, ογσ πδά 
80 οΔ]]6ἀ μἰιηβο ἢ Τῇθ ψοιᾶβ οἵ Ριϊδίβ ἅγθ γεν 
δγίθῖ, δηά, {πεγθίογθ, δ σθβϑαγ! οὔβουγα; Ὁ {Π6Υ 
866ηὶ δοϑὲ ἴο δάμιηςξ οὗ (ἢς [0] ον ηρ ϑοη86. “Νο,1 
ἴδανα ποῖ δϑκοά 1ἢ66 οὗ ΠΥ οσῇ {πουρῆΐϊ: 1 ἤδνα 
ουμά ποίβίηρ διΠαγίο ἴῃ [ἢ66, νῃοἢ ψουϊὰ αϑογὰ 
ΔΏΥ ΤοϊουςΣ [ο ϑιςἢ ἃ οἢδιρθ ἃ38 ἰἢϊ]ὴ6 ΘΏΘΠ68Β 
δάνδηςσο : δυΐ 1ἰ ἀοε8 ποῖ 6ης6 [Ό]]}ονν, (μὲ τῃου αγέ 
Ϊηηοσρηῖ. Οἔίμδα δηαὰ (ΠΥ οᾶ86 1 πον ποίπίηρ. 1 
8 ποῖ ἃ ἐνν ἴο σᾶγθ δϑοιξ ϑιοἢ (Πῖηρ8. Εἴ 15 οἡ (86 
ΤΟΡτοβθη(ϑι0η8 οὗ [ΠΥ σουῃίγγιηδη δηὰ Π6 Ῥγιεϑίβ 
ὯΒδΐ 1 οχϑπηηθ ἴἢ66. Ὑἢδὲ παϑ ἔἴου ἀοηδ ἰο αἴοχέ 
ιτουηά ἔον {158 ογιτηϊηδὶ δοσυβϑαίοη 2" (Κιυμη.) [πῃ 
το [Π6 58Π16 ἸΏΔΠΠΘΓ (Π6 μᾷϑ8δρθ 15 ΟΧρΙδἰπθα ὈῪ 
Τιϊπιδη ; Ἔχοαρί ἰθδῦ ἢ6 Ῥδγαρῇγαβοϑ τί ἐποίησας ; 
“«ἸΓ Ὠ6 σπάγρα οὗ ἰγθάϑοη Ὀ6 ἴ8|86, νῆδί 15 1{ Πα. 
τοὺ παβὲ σοιητη 66 δ᾽’ ὕροῃ [Π6 ψἢο]6, (Π|8 τηἴθε- 
Ῥγοίδιίοῃ 866 18 {πΠ6 πιοϑί ἡδίιγαὶ δηὰ ργοόρδῦϊθ. Βιιϊῖ 
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411 εἶχ. Οσυηπιθηίαϑοζὸ δηα Ραγαρίμαξίβ τα, ἴγου τῆ 6 
ὁσγονιυ, δπα σοηδοαυθηΐ ΟὈ βου, οὗὁἨ 116 Ενϑηροὶμ 
Ὁδ] πδιγδοῃ, σοιρε! ] 6α (0 σε ρρ»έψ τλΔΏΥ (ΠΙΏρΒ ; ὈΥ͂ 
ψ ΠΙΟἢ δὴ Ὠγφροι θεοὶ δηὰ ρυθοδγίοιβ ΑἰΓ. 15 [ΓΟ ἢ 
ουογ (ἢ 6 ψ ΠΟ16 οὐ {ΠΕ ῚΓ Ἔχ ρ]δηϑεοηβ.. ΓΘ στοδῖ πὰ 
ἰοδαάϊηρ ομέϊϊ πο5 οὐ {τὰ ἢ ἀγα ἀϊϑί σον τηαγκΚοά. ΒΥ͂ 
16 Ἐναηρο δὶβ : ὑὰΐ τη Β]Π]ηρ ἊΡ {Π6 πη Υ ἀοἴδΉ 8, 
ταῦεὶ τηυδὲ Ὀ6 Βιρροβιε1008, ἀπ σοπβθα θη ῥσο- 
ΟΔΓοῦΒ. ὦπα ἰπίηρ ΠΌΝΟΙ 8 οἶθᾶγ, (παῖ τῇς 
ΔΠΒΜΟΥ ΠΟ Γοίαγηοα ὈΥ Οὐγ 1 ,ογὰ νν8 ᾿πίθηαθα ἴο 
ΦῬῖονο ἴο Ρι]αῖθ ἐπὶ [Π6 σἤαγρα νν8 [156 : δηὰ 1}}}5 18 
ἄοηθ ὈΥ βῃονιηρ {πᾷ [}15 Κιηράοηι ἰ8 ηοῖ 8ῃ ΘϑυΓὮ ΪΥ 
ὉὍΠ6, δηά, (δογεοίοιο, ἄἀοθβ οὶ :ηἰογίοσο νι τἢ6 
ΕἸ ΕΠ οι ΟΥὗἨ Δὴγ πιοηαγοῦθϑ. ΟΥ̓ τἢθ86 ψογάβ 
“Γεδη οἴἶδιβ (ἢ 6 ΓΟ] ον ηρ᾽ Πα] οἱοτ 5 ἜΧΡοβιεοῃ. 

“«“Οὐυν Ιοογὰ ριδηΐβ {Πᾶὶ 6 15 4 Κιίηρ; νι ἢδ 
᾿δῆονβ {πδΐ []8 Κιηράοτη 18 ηοΐ ΟΥ̓Ἠ Δὴ Θαγί ΠΥ Πδίμιγθ, 
τοί Κα [Π6 ρονογηπηοηΐβ οὗ Κ᾽ηρβ δῃὰ Ευ ]οτβ, ψῦο 
ὉΟΏΒΙἀογ ψογί αν δαναπίαροβ, οχὶδῦ ΌΟΥ ὨυπΊαη ἰανν8. 
δηὰ γε τηδι πίδηθα ὈῪ ὨυπΊδη βαίδρυδγαβ; θυ. {πᾶΐ 
Αἱ Χὶπράοπι 15 ἸΘαν ΘΉΪΥ, ἤδνιηρ ἴῃ νίαν, 838ηα σοηΐογ- 
τὶηρ οοἰδείζαί Ὀρηοῆί5, ποῖ βυῦ)οςξ ἴο 83ῃ Ἔκίογηδὶ δὰ 
νιδῖθς, ὈυΓ δὴ Ἰηΐθγηδὶ δηα 1ην]β0]6 ρον οτ; ποί 
ἀερθηαϊίηρ οἱ ἢυπγ)δη ἰανν8, Ὀυ1 ἀἰν!π6 ᾿Π] ΠΟ ΟΠ] οη5: ὈΥ͂ 
ἼΟ ΠΊΘΔἢ8 ἀδΗρΌΓΟΙΙ5, ΟΓ ἰῇ ΔΩ ἄκρταα ᾿]ΌΓου 8. το 
{Π6 ἱπίογοϑίϑ οἵ δι {Π]Ὺ ρονογηιηθηίβ, Ὀυϊ ταῖῃο ν ὑγο- 
τηοῦϊνο ὈΓ(ΠΘΙΙ 8014 το] ίασο : ᾳ. ἀ. “ ΠΥ Κιηράογηῃ 
᾿δὰ Ὀϑοὴ οἵ {18 ψοῦὶ, 1 δοιὰ ἤᾶνα οοἰοοιϊρά 
δρουΐ τὴ6 νϑϑ( ΠΏ ΡΘΓΒ Οὗ ΤΥ σουῃί ΥΠ 6}, 85 ΤΩ ]Π|85- 
ἴοτ8 δηὰ δαπογθηΐῖβ, Ὀοΐίῃ 1Πῃ ἃ Οἷν}] δηα τη] Δ ΓΥ 
σαρδοϊίγ. [ βῃουϊά ἢᾶνα ταϊδβθὰ δη ἐγδϊηθὰ {ΌΓΟΟΒ, 
ο οδία!η Δηἀ 56σ. ΓΘ ἸΏΥ ρον οσ. Τῆθδα ψου]ὰ ἢν 
ἀοίδησεα πα ἀραϊηδί ἴῃ 6 δἰίας ΚΒ οὗ γν 96 ν δὴ δάνου.- 
δατΐδβ., Βιυιΐῖ 88 1 ἴᾶνα ἀοπα ποίβίηρ οὗ 1}}}8 βοτί, 1ἴ 18 
Ῥίαϊπα {πὲ τὴν Κιηράοιῃ 18 ποῖ οὗ βο ἢ} ἃ πβέιιγθ ἃ8 δὲ 
811 ἰῃηίογίογεβ νη] Θαγί ΠΥ ρονογηη)θηΐδ, ογ. ογὰΒ 
ΦΏΥ οοἷοι!ν ἔοσ {πὶ οἤαγρο οὗ 5οάϊξιοη." (ὙἰὈεηδη.")- 

Τίς ἔθγπι ὑπηρέται, ἀδῃσίο8 Δ ΠΟΓΘΩΒ ΟΥ 800}6 8 
ΟΥἨὨ δὴν Κίηά, θὰ ΘϑρδοΙ  γ τ Π ΔΡΥ ρυδγάβ. 851} 
“Κη. Ογγ. 6, 8, 7. δηά οἰδανἝιθγο. (Κυΐη.) ΟὙΤΒΔς αὐ 
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1. εἴενγβ ἤδνβα ποῖ (8]||6 ἢ ἰῃἴο {Π 6. ἜΥτΟΥ οὗ βΒρμοβιῃς; 
τῆς Κιησάοιῃ οὗ {Π6 Μεββίδῃ ἰο Ὧ6 δὴ θαγί ἢν Ὁη6. 1Β 
ὅν ἔγοῃ ἴῃ6 ΒΟ ηϊοΑ] οἰ ΔῈ10η8 οἵ σοτῃπηθηζαδίοσϑ. 

ο Μαϊιηοηϊά. (ᾳμοτοα Ὀγ.]Διηρ6,) ““ΝΕ4θδ Π05 ἀ68ι- 
ἀεγαίηυβ ἃ οχραοίδηλιβ ἀἰοθυ5 Μαββ1: διηρ οβ. σϑαϊ- 
ἔι.5, νοὶ ἀἰντιϊα8, ἃὰς αἱ 6418 νϑῃδιηγ, νοὶ δα θ1ε|8 
ἸΠΒ ΓΘ 118 νᾶ γ118 Μ 5118 σοπῃηροίθη,8, ργουΐ, Οχἕία- 
εἰπγδηΐ, 41 σοη 5] δα ηΐ 16] 6οῖι : 8684 Ῥτορ[είβ ἃς 
7.811 ἀϊ685 Μαββϑία ορέδιπηΐ, ἃς νϑ θα η8 10 Θογαπι 
ἀοβι ἀθγίαπη, 418 {πῇ ΟΣ βοςο!θία8 1:8(ογιιπὶ σοῆρτγο- 
ϑαία, ἃς τορδη Ὀοηιηι ὅς βαρ 6 η18 }15{1{π|46416 ΘΕ 18 
δά 60 1Π3]0Ὼ18 ὅς Θχοθ θη, υἱ φαὰϊῃ ρῥτγοχίπηὸ ἡ επε ῥρ 
Δα Τδιπ), βίοις 1ρ81 αἰχὶῖ : ΕἾ] 18 τηθὺ5 68 ἔι, δρὸ 
δοάϊα ρσϑηὰϊ ἰ6.᾿ 

87. οὐκοὖν βασιλεὺς εἶ συ ; ““ατί ἰῃοὰ ἃ Κιηρ (Π6η ἢ 
80 1Π6ηὴ ἴῆοιυ ἀοβί ῥγοΐδϑββ (γβοὶ ἢ ἃ Κιηρ ἢ" ϑοπ)θ 
σοιμπηθοιίδίοτβ ΜΟΙ] γρίηονθ εἰς ̓ηἰογιοσαίίοη. Βαΐ 
[6 56η86 [6 Π66 ἀγϊϑίηρ ψοῦ ]α ΡῈ ὈΥ ΠΟ τηθ8ῃ8 80 
δρί. ΟΥ̓ οὐκοῦν, ΥΥ͂ οἰϑίο!η ῥγοάιτιο68 ΠΌΙΏΘΓΟΙΙΒ ΘΧϑίη- 
Ῥίε5. Τῆυ8 ΡΙαίο (ὐογρία, Οὐκοῦν περὶ ὧνπερ λέγειν 
καὶ φρονεῖν; Ἀδρ. 11. οὐκοῦν ἀγαθὸς ὅγε θεὸς τὸ ὄντι τε 
καὶ λεκτέον οὕπω ; ---- οὐκοῦν ὑπὸ μὲν ἄλλου τὰ ἄριστα 
ἔχοντα, ὅτε. ϑγπηρο8. οὐκοῦν καὶ εὔχη μηδέποτε πλουτεῖν ; 

ΘΌ68 40. οὐκοῦν καὶ γυναῖκες αἰσχραὶ καὶ ῥυπαραὶ δο- 
κοῦσι συνεῖναι; Κυ!ηοσὶ οὔβογνϑϑ, ἰπαὶ 45 ΡιΪδῖθ 56 6:8 
[0 ἰᾶνα δοοοιιηΐϊθα {68ι18 ἃῃ ᾿πηοσθηΐ τη8ῃ, Δηὦ ἃ 
Ψ06}} τηοδηΐηρ Θηἰἢυϑιαβί, ἢ6 τη ΔῪ δ6 (πουρῆς Ὀγ 1Πι686 
ψΟΓΑ5 ἴο Πιηΐ δ (ἢ6 ἱπιργταάθηςα οὗ βρίουίηρς {Π6 
ἀδηρογοιιβ ἴογα ψ ]οἢ Ἰηνοϊνρα {Π6 οτπη6 414 ἴο ἢ 15 
ὈΒδΒάΓρα. παι β ' 

87. σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἶμι ἐγὼ, 1. 6. ἐλοιι ἐγεῖν 
δαψεδέ ἑδαὲ 7 απὶ α Κίηρ; ἰὲ ἰδ υογ ἐγμα; 7 αὴ α 
Κίμα. Σὺ λέγεις, βρη 168. ἐξ ἐδ 80 : ἃ ρῆγαβα οὔ τηοάδβί 
᾿«Αϑδοηΐϊ, ΠΟ ΟΒ5Ί0ῃ, δη6. αἰἴπγιηδίίοη. ὅδ᾽. ἡοΐθ οἢ 
Μδί. 26, Φ5. .68118 ὨΟῪ Ρῥτγοσθθαᾶβ ἴο ὄὀχρίδιη (Π6 
Ἠαΐατα οὗἁὨ {18 οἷαίπι), ὈΥ βῃθνίηρ ἴἢ δὲ 86η56 ἣδ 
.68}}9 Βιτ861{ ἃ Κιῆρ. “7αηι πάθεα (ϑαγ8 οὐγ [,οτά,) 
ἃ Κίηρ, δονη 0 ἐδθ ὑϑνν ρμγροϑβο 9 ---- δι Ὁ Νοῦν, 
ἤδγο {695115 ἀοσθ5 ποῖ ϑΩ ἵνα βασιλεύσω, τα. Ὀυΐ (νηΐ 
Δῃο υ68 τηθίαρ Πού α ν ἃ ποίίοη οὗ ἰβϑυηρ ἰη]αηο- 



0γ᾽ 4Τ, 5ΟΗ͂Ν, ΟΗΑΡ, ΧΥΙΣΙ. 

εἰοῃβ, ογίάθσβ δῃά γοριυίαιίοηβ,) ἵνα μαρτυρήσω τῇ. ἀλη;- 
θείᾳ, ἰ. 6. ἴο Γοοοπῃηπηθηα ἀπά ἰδασῇ τὸ τῆ, δηά 
δυιϊπογι δε νοὶν δη)οΐη τΠ6 Ορβογνδηςσθ οὔ οη πιθη. [Γ 
τηυδὲ Ὀ6 ορβογνρα [ἢδὺ μαρτυρεῖν τινι, 564 οὗ ρεγβοης, 
βἰρηϊῆθθ ““ἐο ὅδαν' ἐδδέϊπιοην ἵπ ἐαυοιν οὐ, ἐο γϑοοηι- 
μιεηά, ργαΐβο :" Ὀυϊΐ οὗ ἐλῤίπρδ, ἃ8 Ὦδγθ, ““ἐο θη)οὶπ, 
ἐοαοὐ." (Κυϊη.) ΣῈ : 

87. Ὁ ὧν ἐκ τῆς ἀληθείας, ἠδ τολο ἰδ. ξἐμαΐοιις Οὗ 
ἐνιίμ. 80 Βου). 2, 8. ὁ ἐκ τῆς ἔριδος, φιανγείβοπιε. 
Κυϊποοὶ ἰαΑκ695 ἀληθεία ῸΣ {6 ἴσια ἀοςίΓίηο οὗ αοὐά 
δΔη4 ἀϊνίπα τὨΐησθ. ΟΥ̓́ {{Π||8 τηοάς οὗ Ιηἰογριοίαδίίοῃ, 
μοψόνογ, ΤΙ αἀἰβάρρτγονοθ ἀπά οὔετγβ {ἰ6 οἰ] ον- 
2 ἜΧΡοϑιοη. 

Βγ ἀληθεία 6 ὮεΤε τηρδηΐϊ, ποῖ ἰγυϊἢ ἴῃ ραπογαὶ, Ὀυῖ {παῖ ΡΥ ΠΠΔΣΥ 
οης οὗ Οοὐ δηὲ δὶβΘ ὅοη, δηά εἰεῖὶγ οσοιδεῖδ, ρίδηβ, δηὰ ννόγκϑ σὲ - 
δρεοιΐηρ ἴῃ βαϊναιίίοη οὗ ἤδη: ἰῇ νυν ϊοἢ δεῆβδε ουὖὗν [ογὰ υδέά {16 
ΟΣ ἂἱ 8,31. 14,17. 15, 26. 16, 15. δε44ᾳ. 17, 17 ἃ 19., δηὰ ἴνε 
Ἐνδημὲἶϑῖ αἴ }, 17. Ὑπε μαρτυρεῖν τῇ ἀληθείᾳ ἀσε5 ποὶ ἀεῃοῖε (δ 
ὭΏΒΩΥ Ουπηπθηίδίοσθ Ἐχῃ δῖ) δασὺ γτεἰϊφίοπ; ἩΠοΏΘα ἴμεν νοι 
μανα ἰϊ ᾿Ἰηξεγγοά (δῖ «}68ι}5 18 ἃ ἀίηᾳ οὗ τπδῖ Κιπὰ ομἷν ννῇο γυΐεβ ονεῦ 
{6 πιὲπς οὗ τοθῃ ὃγ ἀοοίγίηθ. [Ιἢ {8 {ΠΟΥ 86 υὐτοΥ πιϊδίαβκοη. 
Εοῦ οὐν [γα "48 ποῖ 9414 ἵνα μαρτυρήσῳ τὴν ἀληθείαν, ΟΥ περὶ τῆς 
ἀληθείας, Ὀυΐ ἵνα μαρτυρήσῳ τῇ ἀληθείᾳ. ἱπάεεά, {ἰε Ρἢ Γαβε65 μαρ- 
τυρεῖν τι, ΟΥ περὶ τινος, ηἀ μαρτυρεῖν τινε δῖ (υἱἴα ἀϊβεγεηῖ, πσὲ 
ΟὨΪγ ἰη ϑεγίμίυγε, δυῖ ἰη ἴῃς ΟἸΔϑοίςαὶ ννγϊϊεσθ. ὙΤΠ6 ἤογηϊεσ πᾶν, 
ἱπεεὰ, δἰ ΠΗ ἐο ἐεαεὴ, δηὰ μαρτυρεῖν τὴν ἀληθείαν ἴο σοπιιηυοϊοδῖα 
τεϊ ρου {γινἘ}ι8; Ὀυζ {Ππ1| ἰαϊίον ἀδηοῖοϑ ἴο Ὀδδῦ τοϑι ἱππουΥ ἴῃ ἔδνουγ 
οἵ, οοπιπλεηά, σΟΠΗ͂Γηι, ἔογνναγὰ, []ἢ 1018 ϑθῆδε ἰξ ἰδ υϑοὰ μοὶ ΟὨΪΥ 
ἕῃ Φοῖ. }, 8. 3, 46. ὅ, 88. 8 7οῆ. 8, 6., Ὀυΐϊ ἴῃ [ΚῸ 4, 92. Αςἰ8 4, 
ϑ. νοσε μαρτυρεῖν τῷ λόγῳ τῆς χάριτος, ἀδηοίεβ ἴο ἔοΓΠὟ δηά οοπ- 
ἔτιῃ {πὸ ἀοοίτίης οὗἉ βαϊναίίοῃ : νυ ]σἢ ννα8 ἄοης ὉΥ {δε τιΐγβοῖοβ οὗ 
1π6 ΑΡροδιϊεβ. (ϑεε (ἢ Ἔχαῃνμῖοβ ἔγουχ [ἢ 6 (ἸΔόδῖς 8] νυγϊῖεγα 'ῃ Κυεὺδ 
Ὠεοτεῖ. Βοπι. 898.) Ουγ τὰ, τἤθη, τηΈ8}8 ἴο βϑύῦ, παὶ ἢς Ἵδηινα 
ἴο τεοοιηπιθης, δι8 0} 8, δηά οοηθειῃ ταὶ ίοη. ον ἢ ἀοεβ τοι 
ϑυδίαίπ (δ οΠαγαοίεξ οὗ ἐεασλετ, ΟΥ πιαεέετ, Ὀυϊ οὗἩ Κὶπᾳᾷ. Ηδε δ γι 
δῖ Πα 8 ἃ Κίηρ. Νονν ἰζ ἰ8 ποῖ ἴῃε μᾶγῖ οὔδ κἰηρ ἴο ἰδδοῦ γε βίοι, 
δυζ τὸ σοτητησηά, ἔογνναγά, ργομπιοῖς, δηά 580 19 11. ΜΙυςἢ 1658 ἀμὲ 
ΟΌΓ [οΥὰ τρθϑῃ ἴο 880 {παῖ {Ππ|8 ννᾶβ πε ΟὨΪΥ ματῖὶ οὗ ᾿ἰ8 τογαὶ οῇδοε. 
ἕον 6 [88 ἰῃ οἵαν μίδοεβ (85 ἰὴ 17, 4.) ἀεδογ θα ἢΐ8 κἰηράοαι ἰμ 
ἃ ἴἈΓ 2016 δυριιδῖ Τ.ΔΏΏΕΣ, δηὐ δὲ {παῖ νΘΓῪ τἰπλ6, ἀπ ἱπ]δοα Ὀεΐοσα 
{6 ϑαημοάγίπι ἰἰβε! ἢ, πα πδὰ ργοξεββεὰ ᾿ἰγαβε ἐἴο 6 βυςῦ ἃ Κίηρ δ8᾽ 
Βῃουϊα ὃ6 ταΐβϑιὶ ἴο ἴ 6 υἰρῶϊ παπὰ οὗ ἴῃς ἘλίΠΟΥ, δα σεϊρη ἢ 
Ηἰτὰ ὈΥ εαι8] τίρῆῖ. (566 ἴμκε 22, 69.) Βιυῖ Βογε, Ὀεΐογε Ῥομπείυς 
Ῥι]αῖα, 6 Ὧ85 ΟὨΪγν στηθηςοηδα ρατγέ οὗ Ἰν8 Κηράοαι, ἱπ ογάογ ἴο ἰεβοῖι 
ταί, ἱηάεοὰ, ἐϊ νγὰβ ἰὮθ ἢ οὗ πγχοϑῖ Θοηβθαυθηοε ἴὸ Κηον) ἰμδὶ δἰ8 
ὡς χροὶ ννᾺ8 Ποῖ ἃ 560. ὯΓ ΟὨΘ, ᾿ἶκε φαγί ρονογηπδηῖβ, ΠῸΓ οὗ 

τῃς πὰ πιὰ ΐοῖι τῆς ὅεννϑ ὀχροοίοά ἔγοιι (πεῖς Μεβεϊδῃ, θαΐ οὗ ἃ ὅδ 



51. 90ΗΝ) ΟΗΑΡ,. ΧΥΤΙ- δγ8 

ἀϊβοτεηϊ ἡδίυγε, ὩΒη)οΪγ, οο] βίαι, ρογιδϊπίηρ ἴο ἴΠ 6 βαἰ ναϊοη οὗ 
δου ΐδ5, δαηὲ ἴῃδῖ, (πογεΐοτο, ἰ σοι] δά ὯῸ ΟἴΠΟΓ εἶτ ΖΘἢ5 [ἤδη 
ἐῆοβα το 5Ὠου ἃ εγῦγδοα δηα ἔοϊϊονν δέιεσ πὰ ἀπὶ. γΠδῖ οὐ 
Ἰωνὰ τηεδῃξ ὃγ ἐγμέδ, ἮὮὰ σουὰ ποῖ ΓΙ ΠΟΥ. ἐχμίαϊη ἴο ΡΊ]αῖα ; βίῃοθ 
τὶ ἢ Βυοἢ ἃ μεσζϑοῃ, ἀπ ἴῃ δυο ἃ μίασθ, ἢ6 συ] ὰ ϑρθαῖς ηο οἴδου- 
νἶδ6 ἤδη ἰπ ἃ βεηθγαὶ ννὰγ. Βαϊ δα τηεδηΐὶ Ὁγ 'ζ (848 ἴῃ ἢΐδ ργάγεγ, 
17, 17.} 1ΠπῸ ΡὈΓΙΏΊΑΣΥ Ποα8 οὗ (ἢ ΟἸ τ ϑιϊδη Ἐ εἰ ρίοη, τεβρεοηρ (ἢ 6 
Σαΐδιεν ἀνὰ Η 5 οσυηβε}β [ὉΓ ἴΠ6 Γεοόνεγυ οὗ πυπτιδη βαϊναῖίοι ὈΥ ἢΪ8 
ϑοῃ,, Γεβρεοϊίηρ, [6 δοπ, τνῆο ΒΝ ρμιοουγεά δηὰ Ὀεϑίονγει [ἢ 8 δ8]- 
ταϊΐοη, ἀπά τοϑρεοῖΐπρ' {πὸ δαϊναι!ος 11661Ὁ τὸ ὑς οὐϊαϊποα ὃν Δ ΜῈ ἴῃ 
(η6 ΕδῖδοΥ δπὰ {16 ϑο). Αμὶ] 18 ἢ6 πηοδηΐ ἴο Ὠἰηΐϊ {08 846 ἰῃδξ 
ἢ δὰ ῥτοξεββεὰ ἴῃ {1|056 ὑγαγθῦβ {νν. 3, Ὁ βεηη. 8δηὰ 26.}, πδυλοῖν, 
τιαῖ 1.15 ργ Δ Υν δηα ΘΒβρϑοΐα] νου Οἡ βασι ννδ5, (0 τπλκὸ Κηόνη (ἢ ΐ8 
ἔμπάατηοηία! ἀοοίτσποθ, συηβγηλ 1 ὉΥ ννογάβ αϑὰ Ὀγ ἠδ άβ, δηὰ οᾶι58 
ἐξ ἴο θ6 ἀἰδβδοιηϊηαιθα ονοῦ 1ἢ6 ν 016 Ροσϊ, (ΤΙϊ{πλ4}}.} 

87. ᾿Ακούει μου τῆς φωνῆς, 1. 6. οὗδῳ ηῖψ οὐ ἤογ 5, ζοἰίοιυ 
ηῖν αἱ γοοξι ΟΉ58. β ΕΞ 
͵. 88. τί ἐστιν ἀλήθεια. ΟὐΟυπιοηίδίοτβ ἅτ. ὈΥ. πῸ 
1688 ἀρστ θα οἢ {Π6 βθῆβ6 (0 6 835]5η64 ἴο [ἢ 686 
ψοτγάβ, οἵ ψ ἢσ ἢ ΚοΘΟΙ ΘῈ ΡΙΓΠΠΥ ΟὈβογνοβ, ““ σΠρΡΊη6 
φυδάαιῃ οἰγουτηι8α αὐ ϑῖῖο, ἴῃ αυᾶ εἰ5ρε!]Δηἀᾷ 
τὐυ]τὸτη ναγι χα ἰαθογαῃϊ νι ἀοςι1.) ὙΨΠαΐ ψ48 {16 
ΟΡ πίοη. οὗ [ἢ6 δῃοίθης δίῃ, να τῆδυ. σοῃήδθοίεγα 
Ὀγ ΤὨδορ γίδοϊς δηα Ελιἢγ Π)1118, ΠΟ τηδ!ηΐδιη, (ἢδὲ 
ΡηΠαῖα ρὲ τη παοβίιοη τὶ ἐστιν ἀλήθεια, ὅτε. ψ τῆ ἃ 
Γαΐ ἀθϑῖγθ ἴοσ τη οὐ τηδίίοῃ, δι, γοῆθοϊίηρ (Πδὲ - (ἢ 6 
ΔΏΞΨΘΙ ἰο βιιοἢ ἃ 4ιϑβτοη γδαυϊγοα {1π16, ἢ 6 δΔιίίοπαθά 
ἴο ψ Πᾶὶ 88 ΠΊΟΓΘ ἱτητ]  αἰδίο νυ ργαβϑιηρ, Δηα αἰγοοῖὶν 
βοίηρσ [ογ}}, Θηἀρανουχθα ἴο γϑίβαβα «6808 ἔγοῖῃ ἐπα 
ν]οΐθησα οἵ {πΠ6 εν. Εὐτῃνπλῖὰ8 {πογοίοια σοησούς 
{Π6 Νοιῖά5 ἰΠ8: ““ [δῦ 18 ([}58 (γα 1ἢ τ ΠΟ ἢ γοὰ Το- 
σοπη θη 4 δηὰ [ἐδοἢ.᾽" Βιυι {Π|5 5686 ΒΘ61Ὶ8 ἴο ΓΘΑΌΣΓΕ 
{Π6 ἀτγί]ο16, Οὐ οῖβ, ἃ85 ΒΡ. Ρβθᾶζοθ δῃά Βοβδηῃ. ὃχ- 
Ρΐδιη, “δῦ 18 ἐγαῃ (0 π|6); [αν ηο ἐπι ἰο 
Θη΄αῖγα ἀροὰῦ ἰτυῖῃ. 1 δ {[Π6 βΌΝΘΓΠΟΓ, 8η4΄ ΠΙῪ 
ἀυγ 15 8016] ὁ ργθβδοῦνα ἴπ6 μι} ο᾽ ρθᾶοθ. δὲ 
{τυ [ἢ 15 1ῃ ρσθηθγαὶ, οὐ {π6 ἰγυτῇ οὗ γουν ΒΕ ΙρΊΟΗ, 18 
Ὧ0 οοβοσθσγῃ οὗ τηϊηθ.᾽ .ἕ Βιιΐ {115 οι] γθημγρ ἐμοὶ ἕο 
6 “8Ρ00]184, δηὰ {ἰ|6 8686 14 ϑοιηθ Ψ αῖ ἰδ- [6 Πρ; 
Μδην οοπμπηθηίΐδίοῦβ, ἃ8 ἴ.. Βγυρ. δηά Κκυΐϊῃοεὶ, 
Τοοορηΐδα οοπέοπιρέ Δηὰ ἀρνϊδίου ἰὴ ([ἢ68 ψοτγάϑ. 
Ρι]αῖθ ψ6}1} Κῆϑνν (ϑᾶγ5 Καϊποοὶ,) {{ 6. ἀἰβρυίαίίοηβ οὗ 
{Π6 ΡΙΜΠοϑορθθτβ οὐ ἐγμέδ, ἀπαὰ μοϊθονρά, νεῖ ἘΠὲ6 

ΥΟ],. 111. . ΩΧ 
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“εαδοηιῖος ἀπ τιοϑὲ Ἐοπιδη ΠΟὉ]65, {παι ἴῃ ποίῃϊηρ;, 
τουοῖ 1685 ἸΏ 4υθδϑίίοῃβ ρογίδιηΐηρ 0 γε φίοη, οουἱά 
ΔΏΥ ἰἰπηρ᾽ ΟΥ̓ ἰσυ ἢ ΟΥ σογίαι πΥ ὕ6 αἰίδιποά: 4. ἀ. 
“{}}} γοιι νθπίωγο ἴο ἀδθῆηο {τυ τἢ 9" ΤὨ8 ποψανοῦ 
'β ἴοο ὨγροίμείίςαΙ. ΤΙξίπηαπ δάοριβ [Π6 [Ὁ] σης; 
Ρυποίυδίιοη ἀπε ἰηςογργθίδιίοη : τί ἐστιν; ἀλήθεια ς 
ψ ἢ (Π6 δυδαιάϊιοη οἵ μαρτυρεῖς : “ Ὑ δῇ 884Υ γου 9 
ἂο γοιι σοπηπηθηά δηά ἔογναγά γαῖ} Απὰ ἤδθῆσα 
(βαγ98 ΤιϊΔη,}) Ρι]αὸ τπῃουρῃς τπᾶὶ (ποτα 88 πο 
ρτουμὰ ἴοτ {6 58] ρ]υθδῇ σθηβυγα, τη οἢ [685 [ἢ 6 
στ ταΐηδὶ δοουβδίίοη ἴῃ αιισϑίίοη. Βιυῖ (ἢ6 σοηῃϑδίγῃς- 
τἴοη οη ΜΉ Ϊοἢ {Π|8 ἱπιογργοίδίίοη 15 ἑουπάεα 15 εχ- 
οθοηρσὶν παγῇ δηά δγΌΙ ΓΆΓΥ, δπα ἀοοβ νἱοἰθησα ἴο 
{ῃ6 εὐβοῦ ἡ ; Πρ ΠΟΥ ἢΔ48 [{, ΟΥ̓ ΔΠΥ πηθ8ῃ8, {{ΠΠ᾿6 5ίδ 
δηἃ ἱπηργοβϑ8 οὐ ἰγυῖῃ. Τῆθ ἐπι Ἰηϊοτργοίβδίιοη,.. 
ὨδίΉΕἾγ, {Ππδΐ οὗ 16 δηοϊθηΐ σοπηπιθηϊαίογβ την, Ρεγ- 
ἢδρβ, βθϑῖῃ (ἢ ᾿ϑαβί οδ]θοϊοπδῦϊα : δυΐϊ ὑροη 
βῃου]ά 6 ᾿ηργαίϊοα εομης ρᾶγίβ οἵ ἴῃ 6 οΟἴῈσ ὄὌχροϑὶ- 
ουβ. Οπα (Ὠϊηρ ρρϑδαγβ σογίδϊη, (δὲ (ἢ 6 ψογάβ ἃγὸ 
Ὡοΐ ᾿τοηΐϊοσαὶ, οὐ βροκθῇ ΟΥ̓ ΨΔΑΥ οἵ ἀογίβίοη. Απᾶ 
γα {π6 ἀδϑίγα οὔ Κποσίηρ δὶ ψὰ8 ἰγυτἢ ἤγυ8ὲ ἢᾶνΘ 
Ὀδδθη ν τὺ 58] ρἢϊ, Ψ ἤθη Ρι]δῖθ νουϊά ποῖ θνθη ναὶ (ὁ 
ὮΘΑΓ {Π6 ΔΏΒΝΟΙ. ὙΠοΓγα 866Π18 ἰανι ἐγ, Δηἀ ρογῃδρ8 
ϑουηονῃδί οἵἁἨ οοηϊοπιρί, ἰῃ {Π6 αυσδίίοη. ΡιΪαία 4ιἀ 
ποῖ {ΠῚ Κ [ἴ νοῦ ψ ἢ1]6 ἰο ναι ἔογ (ἢ 6 δῆβννον οὗ ἃ 
“ον 8 ροαβδηΐ Οὔ 80 ρεγρίεχοὰ ἃ αυδδίίοη ; ποθι μος 
ἔοτ ἴΠ6 ῥγϑϑθηΐ ρῦγροβο ἀϊὰ ἢ6 τοραγὰ 10 858 Ὠθοθββ8γΥ. 
Ης ρεγοεϊνοα {πὶ τπ6 ἀίηράοηι οἸαϊτηθα ὈῪ “Ψ6688 
ὙὙ88 ῬΌΓΟΙΪΥ ᾽πεοέαρλογίοαί, πιογαΐ, ἀπ δρὶγὶἐπαὶ, δηὰ 
{Π6 5:1η1|8Γ ΟΡ᾿ποπ5 οὗ {πὸ Ηδαίϊμθη ΡὨΙ]Οβορ 6 Γ8 
ψουϊὰ οὐνιουδὶν ἰοπά ἰο σοῃῆγμηῃ {ἢ ]8 ορ!ηίοῃ. 
ῬΙΠδΐθ ργορϑΌΪΥ σοηβίἀογοά οὐγ [ΟΓὰ 848 Δῃ ΠᾶΓΠῚ}658 
δΔηα Μγ6}]-τηοδηΐϊηρ ΘΓ Π8145ῖ, Δηἃ {πογοίοστα θηάρα- 
νουγεοά ἴο γοίθαβα ἢ]Π]. 

ΑἹ ἐς τούτο δαραυά πράγμα. εἰδείη τγοΐθυϑ (ὸ 
ΟΘαϊ. 4, 94. 4 Ρεῖ. 2, 12. δΔηὰ ποίΐςο8 ἃ βία 196 οὗ 
εἰς τοδὲ ἦλθον, ἔγοη ΕὈγρ. ΗΙΡΡ. 1298. δῃηὰ ἴγοιη 
ϑόηρο. Ερ. 90. δά ἴ'ος παβοϊπηυγ, 88 4150 ἕζοια Τογθηί. 
Δα. 4, 2, ὅ. πὸ οὔθᾶάο ἢυϊσ δίνῃ 6886 σοὶ, ψ δοΓα 
Ἰθοηδῖας ΓΕ] ΑΓκ5 ἰΠδί ἀπο τὲ 18 μι ον αὐ απο γϑῆι. 
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΄ 30.-.40,, Νον ἴο ονν8, ἰπ [{Π6 βοῖίθβ οὗ Ὄνομίβ, 
Ὑἢδί 15 γοϊδίθὰ ἰη ΓΚ 98, ὅ. Βε44, αηὰἃ Μεαίιῃ. 47, 
14, 58θ08ᾳ. ΤΠὴδ ἰγϑηβδοίοηβ σϑοογάθα ἤθγθ, δπά ἱπ 
Μαίῇ. 7, 15. 5βε4. υΚα 28, 14, βοη. Μδχκ 1δ, 8. 
ἴοοκ ρίδαοβθ αὐέεν: Ἡδοτοὰ δὰ βοηΐϊ “6885 θδοὶς ἰο. 
Ρηδίθ. δε {Π6 πβοῖθ οὐ ἴμικα 938, 16. Μδει. 
Φ7, 15. 

89. ᾿Απολύσω τὸν βασιλέα τών Ιουδαίων. Ἡδρτρ ϑί. 
Φοἤ ἢ 15 [ΔΓ τῇοΓΘ ΘΟΠΟΙ56 ἰΠ ἢ15 παγγδίϊοη (ἤδη ΔηΥ͂ οὗ 
(Ὧ6 οἴδοῦ Ενδηρε 8.8, ψγῆο υδ τν [ἢ686 νγογ8 Ὺ ἦδ 
εοἦο ἐς οαἰϊοά : Ἀπ Μαίτηονν γο]δίθβ (ἢδί Ρι]δῖα τηϑδᾶθ 
3 Θηςοη οὗὁἨἩ Βαγαῦθδβ, πορίηρ πὶ ὈΥ οἴἶογιηρ βύςῃ 
8η ΔΙίεγηδίνο, {π6 ροορίθ ἴο ῆοηΣ ἢ δα ἀγοββαα }}1π|- 
861 δηἀ ννῆο ββθειηδα ἴο ἢ: θείας δἥεροίθα (ΠΔη 1ἢ9 
Βυ]εγβ, νου ]ὰ ἤδνα τδάσδ οἢοϊςθ οὗ 9688. Απηά (ἢ ϊ8 
1 ἀουθ11655 ψοι ὰ ἤᾶνα ἄοηθ, μ84 τπονῪ ποί Ὀθθθη 
δχοϊ(οα δγ {Π6 1ηἀοίδιραθ]ς πηα]ςα οἵ ἰῃ6 Ῥγιθϑίβ ἰὸ 
ἃ5Κ [ἴὉΓ ΒΆγβΌΡά5, δηὰ {ῃογοῦΥ ρῖνο ὑρ {6811 ἴο ἀφδίἢ. 
γε δηᾷᾶ, Ὠονονοσ, ἴσοι Μαίῃ. 27, 99. τῇδὶί ῬιΪδῖθ 
ἴοοῖς [ἢ6 ἐτου]6 (ο Γοργοβεηΐ ἴο (ἤθτη (Πδΐ {Π15 νου] 
ΡῬτονθ 6 ἀοδισυοσίίοη οὗ .[68118, 4Δη(ἰ, ἴῃ οΥδγ ἴο 
[ΓΟ οὐ Ποῖ [Π6 Ὀ͵δπη6 οἵ ἢ!5 θαίηρ ρυΐ ἰο ἀρϑίἢ, 
8518 δι {ΠΩ ψου]ὰ ἢανα ἄοπθ νη. ἢ. Τὸ 
ΝΜ Ὠςἢ, Ἔχοι θὰ ὈΥ 86 Ῥγίθϑίβ, ΓΠΘῪ δΏΒΟΓ, ΟΓΌΟΙΥ 
διὰ! Απα Ρι]αίθ, ργοιθηαίηρ ἴο ΒΟΓΌΡ]6 δἱ [ἢ 5, οὔ 
{πδ στοιυηὰ οὗ ἢΐ8 ΤΙ ποσεδῆςθ, ἔΠογ, νη (Π6 σἤδΓδο- 
ΚΟΥΊΒΕΙΟ ΘΑΡΈΓΗΘ55 Οὗ [6 πιοῦ, (6566 α! } Υ ἤθη Ὀθηΐ 
ῤ το δ] 6ζ.) οἷν ἰδ ποτα Ἰοι αν Θχοΐδῖη), ΟΓΟΟΙΙΥ 
'π} ὅς. 

ΓσΗΑΡ. ΧΙΧ, 

Οὐ ἰῆς ογάογ 'ἴ0 ψοἢ {Π|686 αΟἰγοιπ)ϑίδη 68 
(οοΚ ρίας, δηά οὐ (6 βαροὶ διίοη δάιηϊϑίογοά ΌῪ 
ἐδ6 οτάοτγβ οἵ Ριϊλίθ, 866 (Ὧθ ποίρ οὐ [μ|κ6 98, 16. 
Ηον Ἰφβοι!ηϊου (ἢ85 ΡυΠἸΒΠτΘΩΐ τν88, ἈΌΡΘΑΓΒ ἔγοῖη 
ἃ Ῥαβϑαζε οἵ Ῥἢ1ο, 976. (εἰϊτοὰ Ὀγ 1,οοβηδσ,) πρὸς ἐπί- 
δειξιν αἷσ χύνης οἰ μρδες πάντας περιδυθέντας οὐκισθῇ- 
ναι μάστιξιν, αἷς ἔθος τοὺς κακούφγους πανηροτάτους π' 

μάστιξι, δος (ἢ6 ποίθ οὴ ἔδει. 97, 426. . ὩΣ 
χῷ 

πηλ 
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. 9), στέφανον ἐξ ἀκανθών --- ἱμάτιον πορφυροῦν. ὅ66 ἴῃ δ 
ποΐθ8 οἡ Μαίιἢ. 27, 29. δά ἴμικε 28, 11. Οα 
ῥαπίσματα, 866 τ6. ποία οπι Ζοἢη 18, 42. ἀηὰ Μαίῇῃ. 
Φ7͵, 80. Τῇθ 5οϊάϊ!ο 8 ἃΓ6 βαιϊἃ ἴο ἢδνθ βίσιιοκ “9688.85 
ψῊ ἢ ἃ το. (Κυϊη.) Α 51:1} Ὶ ραββαρο ΟΟΟΙΓΒ 1ΠῈ 
Ὁ. (488. 884, 96. ψογα, παγγδίϊηρ (Π6 1η50}15 οὔδσοα 
Ὀγ 16 5ο[ 1618 ἰο ἰῃς Φ|16η δε)δῆιϑ, ἢ δᾶγδ, καὶ 
ὃν τῷ περιπορφύρῳ ἱματίῳ ἐκεκοσμήκεσαν ἐπὶ 
κόῤῥης ἔπαιον --- ἔλαβεν καὶ ἐμαστίγωσε. ϑοπΊα ςοπ- 
τηδηΐδίοτβ ἤθγθ τϑοορηΐϊβο ἃ Ηθθγαίθϑη. Βυΐ 186 
ἤΓαβθ6 18 ΓαΙΠΟΓ ἃ ῬΟΡυΪΑΓ 1ἀοπι, σοπηπηοη ἴο 8] 
Δηρσιαροϑ, ἰη ψΠ]οἢ ΤΠ6ΓΕ 18 ἃ Ρ]Θοη85Ππ) οὗ λαμβάνω, 
δά ἃ τηϑίοηυΥ ἴῃ ἐμαστίγωσε. (ἡ {Π6 πιοέϊνα 
λλ τ). λυ τευ: Ριϊαία ἴο σϑιυι56 .68118 ἴο θ6 βεοιιγροά, 
ΓΔ Π ἀργθοθ ΜΠ ΤΠΔΗΥ͂ ΤΟ ΘΓ ΟΟΙΠΊΘηΐζΔΙΟΓΒ, 
{Πδ0 [ἴ νὰ 8 [ογ΄ [Π6 ργροβθ οἵ πηονίηρ' [6 ΡΠῪ οὗτπα 
ὅονβ, δηᾶ {πογοίοσγο 15 ἢοΐ ἰο Ὀ6 στορδσα δα 858 (ἢ 6 
ταρυΐαγ ργοϊθ τὸ σγυοῆχίοη. Αμὰ ἴτοῦὶ Γκκ6 28, 
16. 1 ἀρρθᾶγβ (6 {π1ὴΚ8) ἴο ἤδνθ θδθϑη Ρι]δἰθ᾽ 5 ̓Ἰπίθῃ - 
τοη, ὈΥ {115 σαϑιϊ σδίϊοη, 1Π 8016 ΠΊΘΑΒΌΓΘ ἴο Δρρθᾶβθ 
(Π6. 76 .»)Χ8, ἃπ4 τϑίθαϑα .685808 αἷξο ὦ δὰ Ὅθοῃ 
δα! ΠΙϑἰογρά. β 

4., δ. ἴδε, ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ---- ἴδε ὃ ἄνθρωπος. ΜΉ Η 
ψ μαῦ ᾿πίθηΐ ΡιΪαΐθ Ὀγουρῇί “6811 ἔογίῃ, ἀπά υἱέογοα 
1ῃ6 ψοταβ ἴδε ὁ ἀνθρώπος, σοτη πιο η δίοῦβ αι ἀϊν! 64 ἴῃ 
ορίηΐοῦ. Αῃηά, ᾿πἀθ6ά, οἢ [6 τηοίνοβ δῃὰ ἔδει ηρβ 
οἵ βιιοἢ ἃ πηὶπα 88 Ριἰαῖθ᾽ 8, ψῆο οδὴ νι σογίδιπέν 
ῬΡιοηουηςο 9 Βεβι465, ἴΠ6 ψογάβ ἃΓ6 ἴοο ἔδνν ἴο θῇ 8016 
115 ἴο ἴΌΓΠΊ ΔΠΥ σογύοοΐ Ππαἀσηπηθηΐ, ΟΥ Ἔνθ βρϑουΐδῖθ 
ψ ἢ ργοθα 1 γ. Μδηγν σοπιηηδηϊδίοῦβ γοσορηΐβα ἱπ 
1Π6 δοίίοῃ ἃ ἀἄβϑίσθ ἴο βδχοῖϊΐϊθ {Π6 ριῖγ οὗ {86 τοῦ ἱα- 
(046: 4ᾳ. ἀἅ. ““ὅ66. {6 τη ϊβογαθὶα ψτγοίοῃ, τηοβί 
ὅν γοΥ οἤμδβίϊβθα, δηᾶ 81:|ΓΪΥ ἴοο τητοἢ ρα πΙβῃθή. 
566 ἢ5 ἴδςβ συπηΐϊηρ ἀονῃ τῇ Ὀ]οοα, δηα [κ15 Π81} 
πϑκοα ὈΟΩΥ το ΜΙ βίστιροθ. Βαῖΐ ἴο {15 Καϊποοὶ 
ἄριηυγβ, γοιιδγκίηρ Πδΐ {π6 σσγοννῃ ψγὰ8 ποῖ Οὗ ΠΊΘΓΘ 
τπογη8, 8η4 (Πδἰ 18 ὈΟαΥ 88 σονογθα ψ] ἢ (πα ρΡὰτ- 
Ρἷβ τόϑα ;᾿ (πδὴ ψ ἢ οδ]δοϊίοῃ ποιβίηρ,  οᾶπ Ὀ6 
ΤλοΓο. [ΠνοΐουβΒ. ΤΊοτα 88 βιγοὶν δπουρὶ, ἀπά 
ΤΏΟΓΟ ἤδη δῃοιρῇ, ἰο Θχοϊία ΡΠῪ ονθῃ ἴῃ {π6 τηογοὶ- 
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1688 πιυϊ πα : θὰς π᾿ ηοίμογ Ρι]δίθ ριοαηΐ ἴο ργοάποβ 
{1}18 [66 ]Π]1ηρ' 15 ποῦ [ἢδῃ σδῇ ὕῦ6 ὑργονθά. Οἴἤθγβ, οἵ 
1Π6 σΟὨΙΓΒΓΥ, γοςορηΐ88 1η {Π15 δοίίοη οἵ Ρ]δίθ δῃ 

Ἰ ΘΠΠΟηΔΪ] ΠΠΟΟΚΚΟΙΥ δηα ἀογίϑίοη Βοίἢ οὗ {Π6 Ψψ6 8 
δηἦ οὗ {Πο]γ ργοίθηάθα Κιίηρ. Βαυΐ {Π|5 8668 υπηϑδίαυ- 
᾿Γαὶ δα ΠΏΡΓΟΌΔΌΪ6, βίησα [ἢ ἴπ6 γοβϑί οἵ Ρι]δίθ᾿β οοη- 
ἀυοῖὶ ψ ἤπα τὸ ναϑβίϊροβ οὗ δὴν ᾿πίθηθοηαὶ ᾿ηϑ} 
οἰἰθτ ἰοναγάς .6805, οὐ {16 ψονν8. [{5ῇῃου]α τίου 
866Π) (ἴογτ γα οδηηοΐ ργτοποῦηςο ψΠ ἢ σοτῖδιη{γ) {Πδΐ 
Ρηδία ἀϊὰ {ἢ18 ΨΗΠ ἃ σοοά ἱἰηπίοηςίση, Ὠορίηρ [ἢδὲ 
16 5ριῃξ οἵ βοῇ ραϊίθης δηυγαηςα οὗ πηπηογιοα 
80 τιηρ δηἀ Ἰρῃπομηγ, δηα βιιοἢ ἤδάνθη]ν ΘΟ ΚΉΘΒ8 
δη4 (ΓΔ Πα} ΠΥ ψοι]α 1 5{Π Ὑ Ὠΐπὶ ἰῃ Βα ρροβὶηρ᾽ .65118 
Ἰηποσρηΐ οὗ ἃ ογίπηθ ψῇϊοῃ τἢ6 νϑγὺ Ἰον ]Π 688 ΟΥ̓ Π]5 
σοπάϊ!οη σοηάἀογοα αὐ ἐπ ρτοῦα 16. Ἦδ ποροᾶ 
(παῖ Πῖ8 ἀρρθαγαποα (80 οδ]Ἱουϊαίθα ἴο δχοῖζθ᾽ Ρ11γ) 
τὴρῆς αἶδο ἀϊδαγηὶ {πΠ6 τ ]Π1ο6 οὗ [18 ϑποηιῖθς, δηα 
Ῥτοπιρὺ ἢ18 ἐγ ον ας ἴο ἸῃίΘΓρΡΟΒ6 1 ἢ18 ὈΘΠ Δ] ἢ, ΠΑΥ, 6Χ- 
᾿οἰΐα {Ππ6 σοιητηϊβογδίίοῃ οὗ αὐξ ἢ ο Δα δὴγ ἔδο]ηρ.. 

6. λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ σταυρώσατε. Μδϑῃ 
πη ἀογβίδη {Π 686 ψψοΓα 5 48 ἃ ρϑυπιίϑϑιοη. Βιιΐί ῬΙ]αῖὸ 
ΘΕΟῚ 5814, ΠΟΙ σου] ἃ 54Υ [ἢ}18 δογίοιμδέμ ; ἴον Π6 νν6}} 
Κηον {μ8ΐ οτυς!ῇχίοη τν85 ἢοέ 1 1186 ἀιηοηρ; {Π6 6 νν5; 
δηἀ (Π6 ῬτΙοβίβ δά δἰγεδαγν ἀδοϊαγθα {παὺ (ΠΟΥ σου α 
ποῖ ρυΐ ἢϊηιὶ ἴο ἀδαίῃ, οἡ δοςοουηΐ οἵ (ἢ ἐς εείνα!. 
Τῆ6 ψογάβ (45 ΟΠ γυβοϑθίοπμ ἰοηρ ΔΡῸ 88νν, δῃὰ ἴῃ 
ψ Ι ἢ ᾿ἰρῃῦ τον ἤν θθθη νοννοα ὈΥ ϑ8οίηθ ᾿ηοάθγῃ 
σοϊηπηθηίδίοῦβ, ἃ8 [,ΔΠ1Ρ6,) 4Γ6 {Π 056 οὗ [τυ οη ἀηα 
αἰβρυϑὲ : ΠΘΙΓΠΟΥ ἀ065 10 Δρρδαγ ἰπαΐ ἴῃ6 “ψ6ν5 τὸ- 
σατάρα {Πδπὶ 85 ἃ ρεγηιδϑίοη, βῖη 6 ἴΠ6Υ 1π|Π] 6! ἴον 
Ιρϑοσί ἴο ἃ ποῦ οἤαγσο. (Καίη.) - 

η. ἡμεῖς ἔχομεν νόμον ---- Θεοῦ ἐποίησεν. ἌΠΘη ΡΙΔΐδ 
Πα ἀδοϊαγοα ἢ6 ἔοιιηὰ πὸ ἔδυ! ἰη Ὠΐηι, [ῃ6 Ῥυϊθϑίβ 
Τοϑοσί ἴο [Π6 σῆαγρο οὗ δέπϑδρῥοπιψ δῃ ἃ ἱἹπ)ρ! εἰν : η. ἀ. 
ΒΥ ουὔγ ᾿αὺν ἢ6 ἢδ8 Ὀδ6η ἔοιπά συ ΠΥ δη ἃ σοη ἀθπη θα: 
Ὀυΐ οἡ δοσουηΐ οὗ [Π6 ἔδαβί ψα οοι]Ἱά ποῖ 1πῆϊοΐ [ἢ6 
ΡῬυπΙιβῃιμηθηΐ; δηά {πογθίογο να ἢδα γϑθοοῦγβα ἴο {Π66. 
ΓΠΟΥ οουἹὰ ΠΕΝΟΙ (8ᾶγ5 Κγρρβ), ἤδνθ βρόκθὴ 80 
οΙϊγ (Δηὰ υητορυκοά ἴοο ὃγ Ριἰδί6), “οὗ ἃ ρῃιη18]1- 
ῃηθηΐ ἴο 6 ᾿πῆϊοίοα Ὀγ {Π|6ῖν Ἰανν,᾿ 1685 (ἢ Υ ἢδά 
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ΠΩ, 1πΠ6 γμοιοον οὗ ρυκίίηρ ἴο ἀφαϊῃ ἴῃ οβδηοθς ρεῖ- 
ἰδἰπίηρ ἴο ὑπ ὅμως (Κυτη.) 
. Ἑαυτὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν. Ουτγ οτί, 1 ἢ15 

ΡΟΝ] Ις ἰοδοπίηρ, Πα τερϑαίθαϊν βροίβη οὗ ἢ οοῆ- 
Ἰυποίοη ψ ἢ. αοά, Παα ς4]]6ἀ Πιπβο  τἢ6 δοη ον 
Οοά, δηὰ 4 Ὠιίνίηα 1οραῖθ. Ναυ, ὄενθῇ Ὀοΐογε ἴδ 6 
ϑαηῃοάσγι, ἢ6 ργοΐβϑϑοα πἰπηβοὶϊ ἢ τὸ Ὀ6 ὈοΓἢ ὅϑοη οἶ 
Οοἀ δηά Μοββιδῆ. ὅθε ἴθ ποίβ οἡη Μϑεαειίῃ. ΦθΌ, 68. 
866. 
πο Ῥαβϑαροδ οὗ ἴπ6 [,Ὧ)-ν7 δάἀνοτγίεα ἴο, ᾶγ [δνιῖ. 

44, 16. Πουῖ. 15, 1. 564. ὅ, 18 δηὰ Φ0. νῇηϊοΐὶ ᾿δεῖοσ 
0068, ἰηάἀεεά, ἰγεαῖ οὗ ,αἰδ6 »γορῆείε: Ἦυϊ (Π6 2618, 
1 5668, ἴπιι3 τρδβοηθά. [{ ὧδ οὐρῇ ίο ὑ"ε ρυΐ ἴο 
ἀδδῖῃ ψῆο ργοίθηάβ ἴο ὃ6 ἃ ργορδεί,  ὮΘη Πα 18 ποῖ, 
τουςοἢ πλογοὸ 8 ἢ6 ἀδβογνίηρ οὗ ἰπδι ρυπ!βηπηδηΐ, ψ πο 
ΔΓΓΟραῖοΒ ἴο ἢ] Π186]} {Ππ 6 ἀἰσηϊν οὗὨ “Μεεεαῆ. ᾿Ἐκοίη- 
σεν, ξεϊσηεά ᾿ἀἰπιδείξ, ργείεπαθά ἰο δε. (αἀτοῖ. δπὰ 
Κυΐη.) ὅο Φολη ὅ, 18. 8, ὅ8. 10, 88. (ατοι.) [Πα 
ῬΓΟδθηΐ ρα88ᾶ 6 ἰ5 ἀθϑογνιηρ οἵ διϊϑηίοη, 88 βοῦν 
ἴο 1Ππιϑἰγαῖα {πΠ6 ἔογοθ οὐ {Π|6 ἴδγῃι υἱὸς τοῦ Θεοῦ, υοὰ 
ὈγΥ 16 ΨΦεν8. Εα1ι.}] Τῇ ῥγποῖραὶ ρθγϑοῦβ δον, 
1ῃ)6 ον δ 8β8:4 ἴο ἤδνα δοςσιιβεὰ «6808 οἵ μγοίθηί ηρ 
ἴο 6 (Π6 δϑοη οὗ Οοά, ((ἢι15 δγγορδίηρ ἴο ἢ! Π]56}} 
1)ιυϊπὶέν,) ἀπά ᾿πογοίογο οὗ δίῃ ἃ ὈΪδβρῆθμπισσ, δὰ 
ΜογίῃΥ οὗ ἀθαῖῃ. ΤΏΘΥΣ Ὧον Ὀτιηρ ἰογν γί δραϊηδ 
Οὐ 1 ογὰ ἃ πον οὔδτρθ. ΤθοΥ δά Ὀοίΐογα δοσυβοά 
ἢ οὗ ἀγγορδίηρ ἴο ἢ ππ86 7 (ἢ 6 {1|6 οὗ Αίηρ 266- 
δία; Ὀυΐ ἤογα, (δι οὗ ϑ8οη οὐΓἹ Οοά, [Ιῃ {ἢ ἰΟτηοΣ 
σᾶ86 ΠΟΥ ταργοβθηϊθα 1ἴ 88 ἃ ΟΥΙπΊ6 ἃρδίηβδι (ἴδαν,, 
αι 1η {Π6 ἰαἰίοῦ ἃ βίη δραϊηϑῖ σοά. Τἤου ἱπουρῆΐ τ 
γγἃ8 0116 (Ὠϊηρ ἴο ἤανα σα] δα Ὠϊπηδο  Κὶηρ οςοιαῆ, 
δη αυἱ8 δηοίῃογ ἴο ἢν δϑϑιμηθὰ (ἢ6 {1Π||6 οἵ ϑοπ ὁ 
Ουά: “ῇξησα [1ὲ οἰθαγίυ δρρϑᾶγβ ἰῃδι ἴῇ σοϊηοῦ 
δοςαρίδίιοη διλοηρ (ἢ 6 πῶς [ἢ 6 Ὠ8Π168 |ε85ϊαἦ δηᾷ 
ϑοη ο" Ουοά σοῦ ὈῪ ὩῸ τη θδῃ8 (88 80η)6 σοῃηπηρηίδ- 
ἴοτβ (6}} 8) ΒΥῃοηγιηοῦϑ, θαϊ οὗἨ νϑσὺ ἀϊβογοης 
Τηθδηϊης ; ἴδ ΤὈΓΠΊΘΓ Θχργαδβϑίηρ οὔίοο, τ 6 ἰδίίος 

ἘΞ Ἐὸγ ὀφείλει ἀποθανεῖν {{π τηογε εἰεραπί ἴηοάς οὗ Ἔχργεφοίοσι 
νου]ὰ Ὀε ἄξιος ΟΥ ἔνοχος θανάτου, οΥ δίκαιος ἐστι ἀποθανεῖν, 85 ἴῺ 
ΤῬεκηοβῖμ, Ὁ, Μιὰ. δηὰ ϑοτγϑβ. ΗΔ]. 1, 45, 47. 
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ὶυϊπο παέμγεο. 866 1,14. Τμδὶ Ριΐδίθ μῃάογβϑίοοά 
{Π6 Δρρε]]διίοη ἰπ {Π||8 5686, ἀρρϑᾶγβ ἕγοτῃ νἢδί [0]- 
Ιονβ8. (Τδη.) Τδὶ δοουϑαίίοη 185 φυἱτ6 ἀἰδεησέ 
ἔγοιῃ {παξ τηθηεϊοηθὰ ἴῃ [ὰΚ6 28, ὅ. ἴῃ ψῃΐϊοἢ ΠΟΥ 
ΤΟΡΓοβθηΐ {65115 45 ΡΌΠΕΥ οὗἁ δοάϊέίοη, ἴῃ οτάϑγ ἰο ρτθ- 
)υάϊοΘ δηα ἱγγιίδία Ρι]αῖθ.Ό Ὑμαΐὶ ἡ ΠοΪ]6 οτγι μη ηδίϊοη 
1Π6Υ πον δυδηάοῃ, δηά 80] 6γ Κϑαρ ἰο τπδΐί οΚΓἹ ψῇηϊοὴ 
Π6Υ ᾿,Δἀ σοηνὶςοΐοα «6588 1η {ἰδ ῖγ οὐ (ουτῖί, παι οἷν, 
δίασρήοπιψ." (Κυὶϊη.) [Ιἡ {Π18 Ἰρίις ἴοο, {88 ρᾶβ88αρθ8 
15 σοηϑιἀοτοᾶ ὃν ΕΠ γιλΐ8, σἢο οὔβογνοβ : πάλιν οὖν 
ἐφ᾽ ἑτέραν μεταπήδησαν καταγορίαν, ὑπ᾽ ἀπορίας. 

8. ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλάτος --- μάλλον ἐφοβήθη. ἴῃ 
ἰγβοίηρ {Π6 οτγρίη δηα παίιτα οὗ {Π18 ἴβαγ, σοπητηθηία- 

. ἸΟΥΒ 8.6 αἸνἀ6α ἴῃ ορ᾿ηΐοη, Ὀυϊ [Π6 πγοδί 7. Ἰςοι8 οὗ 
[Π686, (45 Οτοί 8, [4 π1ρ6, Ὠοάάγιαρο, οβθηπι. δηᾶ 
Κυϊηοε!,) ἄστεα τἰδὶ 11 οτἱρὶ παίθα ἴῃ 1Π6 Ηθαι θη 8ι- 
Ῥογϑι 0, παιηοὶγ, οὗ βιιρροβίηρς {παῖ ἴῃ6 ροΐβ δηά 
βοάάοβ86.5 ἀδβοοπαάθα προ φαγί, ἢδιὶ σοπηθοίοη 
ΨΊ) πηογία]8, δηά ἰδὲ ἔγοιῃ 6 ποα βργιηρ Περι σοῦϑ, 
οἵ Ηρσγοθϑβ. ὅὅὍ8δε Αςῖβ 14, 11. 28, 10. Μαεαί(ῃ, 927, δά. 
ΡΙδία, ᾿ἰ 86 θῃη8, δ  ηρ ἴο πη {86 ψοηάογι! νογκϑ 
οὗ “Ζ68ι18, βίγσιιοΚ ψ Πἢ (ἢ6 Πινίηθ ἰγαηαυ}}  γγ ΟΥ̓ ἢ 18 
σουηίδηδηςα (βίδιηροα ψ|{} ἰὨηοσΘης6), 8η4, ρεογ- 
08, ϑουηον δῖ ᾿ηΠπδησεα ὈΥ {Π6 τηϑϑϑᾶρα β6ηΐ ἢ ΠῚ 
Ὀγ [5 ννῖίθ, ννὰβ8 [δαυυ] οἵὁἉ ἀγαντηρ προῇ ἢ π186]Ε τῃ6 
δηροτ οὗ ϑ8οπὶῈ σοῦ, ὮΥ 5ἰγίηρ ἢΐ8 ϑοῆ. [1 18 οἶθᾶγ 

᾿Ἀ Τα ογίπηα οὐ ὈΪΑΒΡΠΘΠΥ οομϑβίδίοθά ἰὰ ΒῺΥ ΟἿ Θ᾽ 5 8βδιιστηΐηρ ἴ0 
Ὠϊ δε ἢ 16 βδογεὰ Τείγαφταπιτηαίοη, ΟΥ ΔῺΥ οἴδεν Ὠινίης βδῖηθ, ΟΣ 
ἱπ υἱϊεγίηρ; συ Γθ65 δραὶπϑὶ 1. Οὗ πεῖῖῃον οὗ {686 ννγὰϑ 7688 ρὉ}}{γ. 
ΛΔπὰ οὔ ἴΠ6 Ὀγεδοὶ οὗ {Π6 ἴανν δραϊηϑί ζαϊδ ρυγορδδίς ἢδ τῦϑϑ δα ῦ δ }}ν 
ἰμηοοεηῖ. ΤΠ ἴννο ογί τεσ οἵ ζι]56 μχγορῃεῖβ ἃγε, ργαίθηδίηρ; ἰο ᾿ς 
δεηῖ ἔγοτῃ οὐ, ΟΥ ϑβρεβακίηρ ἰὴ [ἢ 6 Ὠδπιε οὗ ἔδϊδε αοάβ: νυν ἢ ΠΟΙ ΠῈΣ 
οἵ νη σου!ὰ {ΠεΥ οἤδγρε δεθουβ8. Ηδβὰ 6, βοννενεγ, Ὀθδθ οοη- 
νἱοῖοα, (Πογ σου]ὰ ποῖ πᾶνα ογμεϊβεὰ ἢ. ΤὨδϊ εἰγαηρηίαίΐοη νὰ 8 
πε μυπὶῃτηοηΐῖ ον Πα ογίηγχο, (ἢ 6 Φενν θη τυτγίῖοσθ ἱποῦ ἔγοσῃ {ἢ ΐ9, 
Ἀβημεΐγ, ἰῃαϊ Ἡνβοσγανοῦ, ἰῃ {πα ἴνν, σαρ᾿ 4] ρυηίδπηδηξῖ ἰδ δρθοὶ ἢ- 
ΘΑ} τμοη(ϊοημε, ἴμεγθ δίγηηρυ οι ἰδ τηεβῃῖ. ΒΙ βρἤ Ως 5, ἰη- 
ἀεοά, ννεγα λαπρεά; ΜΏΙΟΝ ἀρργοόδοθθθ ἴο οτγυοίβχίοη : Ὀυϊ (6 
ΕΓ ποῖ {αβέεηθά ἴο ἴῃ κι] ονν8; ΠΟΥ ἀΪά πὰ βυδρεηβίοῃ ἐ8Κθ ρἷαςθ 
2111 αἴεν ἴπογ μα Ὀδδθὴ δέον" δά. ϑιοῃϊωρ' ννᾶϑ8, ᾿μοσζείοσο, Πρ 
Ῥυμπίθμπχοηϊ οὗἁ Ὀἰδθρῆδιν, δηὰ ἤδηρίπρ ΟΥΪΥ ἴἢ9 Ἀρρεμάφκο ἰρ "ἢν 
(δίοοκ δρ. ἱβωρε.) 
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ἐππαξ 76815 Πα ἱπηρτοββοά Ρι]αίθ ψ ἢ ἃ ν τ ἔανσυγα- 
616 ορἱπίοη οἵ ἴηι ; δηᾷ, πουρῇ 6 ψα5 ἀουθ 1655 «ἃ 
ΠιΔη΄ ΟΥ̓ σογγαρῇ ῥγῖ! ΟΡ] 65 πα ἱγγο! ρου. 116. γοῖ 
5.10} ΡΘΓΒΟῚ8 εἴ ΟΥἶΘΠ βυρογβιί[ουβ. θη, {πεγα- 
ἴοτο, [ες Πιοαγὰ {παῖ 9685 ρτοίεββοα ἢ πιβ Γ΄ ἴο θὰ 
ἀοβοθ θα ἔτοπι ἃ ροά, π ἴδ! ἃ βιιρθγβιίοιβ ἔδαγ, 
δηδ {πουρῆς τε ρμέαάθης ἰο φῥγοσθθαά σδ οι Υ. 
(Κυΐϊπ.) Νύα πιᾶὺ γα οὔβοσνα {Π6 οπῃηβϑίοη οὗ {Π6 
ἃγίίοῖθ. ὙΠΟΥ ἀο ποὶ 88Υ τὸν υἱὸν, Ὀιιξ οἷδν, ἀ8΄ 1 
566 ΠΊ5, ΟἹ ῬΌΓΡΟΒΟ ἴο ἰοδά Ρι]αΐα ἱπίο [ἢ}]18 νΘΓΥ͂ ΘΟΓΓΟΓ. 
Βονγοῦ ἱηάἄοοά οσοπ]δοίΐιγοβ τὸν υἱὸν. Βΐ ἔοτ {Π|15 
{ΠἸΟΓΟ 15 ηῸ Δυς ΠΟΥ ψ Παϊβοσνου. ' 

9. Ριαία, πογοίογο, γί σπϑ ἴο {π6 ῬγεοίογιΠΊ, ΟΥ̓ 
»γἱυαίε οχαπιϊπαΐξίοη γόοτπ, θὰ βοηάϊηρ ἀραῖη ἕογ 
6515, {πΠπ8 ᾿ηἰογγοραίοβ ἢἰπὶ: πόθεν εἶ συ: ΜΏΙΓΗ 
80Π16 σοπιπΙοηίδίο 5, ἃ8 ατοίμι5 δηα ΤΙ πιδη, ΘΧΡΙ 411, 
“οὗ ψῇῆσι σουηΐτΥ»᾽" Βυὲ ἴον [Πὲὶ αιυρβέσηῃ {Πόγα 
οουϊὰ Ὀ6 πο σοσαβίοη ; 5ίῃηςο ΡιΪαΐα ν6}} Κῆον Πιπ 
ἴο θ6 ἃ ΟΔ1|Π|864η. ὅ66 {μι|κὸ 283, Φ5. Οἰδοῖς, 85 Εαὰ- 
{γπλα8, 1.. Βιπρ., Γππρο, Κγρκε, βοβθηπι., δηᾶ 
ζυίΐηοοϊ, ἰαΚα (6 ψονβ ἴο βρη, “Ὑὴ᾽αΐ 15 γοῦγ 
εὐ σμὼς ΨηΠ ας ΓΟ ὙΟῈΓ μᾶιδηΐβ ; (ογγοβίγίαὶ ογ σοὶ θσ- 
ἐἰαὶ ; ΤΟΙ Ὠπιηδη, ΟΥ ΑἸΝΙΠ6 ; οὐ τηϊχοα." Κγρκο 
σοΟΙΠΡΆΓΟ5 ὦ ὅϑᾶ8πι|ι. 1, 18. πόθεν εἶ συ; ἀαπά 4Ζο58[.. 9. 8. 
πόθεν ἔστε. 

9. ὁ δὲ Ἰησοὺυς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῴ. ΤΙ 
8160 6 8 ἰηάἀοορα γοιηδγκαῦϊο; δηά ἔοσ 1 νοι 
ΓΟΆΒΟΠ5 ἃΓ6 δϑϑίσῃθά ὈΥ {{ΠῸ σοπγπιοηΐαίοῦθ, ἢγρο- 
(Ποίϊοαὶ, Δηα ναγγιηρ ἢ {Π6 αἰβδγοηΐς νίθνγϑ [ΠΟῪ 
Πᾶνα δίκοη οὗ ΡιΪαϊ θ᾽ 5 οοηάιιος. Ἐς πλῖ8 ἀοσοιηῖ8 
ἔον 1ἴ, ΌΥ οὐβογνιηρ {παῖ ΡΠ δία ἃ5Κ8 ψῃδὺ Π6 ἢδά 4]- 
Ταδαυ θαγηΐ, ΨἬΉθη «([65115 5α1 4, ““ Μύυ ᾿ἰηράοπι 15 ποῖ ΟΥ̓ 
118 νοῦ. Τ,ΔΠ1Ρ6, ἴοο, ΓΕΟΠΊΑΓΚ8, {πὲ “6805 Πδᾶ 
Ὀοίογο, ἴῃ ἔδοείΐ, ἀδοϊαγρα (ῃϊ15, (αι ΡΙδία τηοτι θά ἢο 
ἔΟγΊΠ ΘΓ δῆβνογ, ἰἢαὶ (Π6 αισϑιίίοη 88 ριιέ, ποῖ ἔγοτη 
ἃ ἀσϑῖγο οἵ Κηοψιήηρ τ[Π6 ἐππῖῃ, Βαϊ ἔγοτῃ ἃ βογί οὐ 
Ὀγαΐα ἰθῦγοῦ ; ῃοΐ ἴο τηδηζίοη {πὶ {Π6 αἀμοβίίοῃ 

ΘΆΒ1Θ ἔοο ἰαέε δαἴϊζοτ [ἢ Ἰρῃοιη!ηΐου8 ἰγοαίτηθηξ {6813 
Πδά }ιι8ὲ ὑυδέογε τοςαινοα (οὗ βδρο ]διοη). Βαβι 65, 
Ῥμαῖθ γὰ8 ποῖ σᾶρδῦ ]6 οὗ υπιἰογϑίδηάιϊηρ {Π6 τηγϑίογε- 
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Οὐ τπηΐϊοη οΥἨΎ (γίϑ 85 ρούβοὴ ψ ἢ {Π6 Οοὐποδά. [1ὲ 
ἵν88, ΠΊΟΓΘΟΨΘΓΊ, ἐἘ ΒΡ ΕΥΝᾺ 510η66 6805 Κηον (ῃἢδι Π6 
νοῦ ἀδ] νοῦ πα ὑρ ἴο (ῃ6 Ὀτγαΐα] ἔΓΥ οὗ {πῸ ζἐνν8. 
6 Ι͂ἀρ6, Κυϊποοὶ, ἀπά Τιϊπδη. ϑοβοκίέίροη 
{ΠτηΚ5 {πᾶν {Π6 γοαϑοη ΨΏΥ «65118 ΓΟ ΠΓΗΘα ὯΟῸ ΔΠΒΙΝΘΓ 
γγὰ5, (αὶ (ἢ6 νογὰς οἵ 15. ὅ8, 8. πρῆς 06 δσοοπι- 
ΡΙ15η64 ; “Ης ννὰ8 Ορρτεββθά, δηιΐ ἢθ νὰβ δἰῇιςίαα, 
γοῖ 6 ορεηθϑα ῃοὲ [118 πηουέῃ.᾽ Υ̓αΐθνϑυ τη  ἢανθ 
Ὀδθη {Π6 σάυ86 οὔ {116 51|1|6ης6, ΡΙΪαΐα ἰοοκ πη Γαρα δὲ 
1{, βαυϊησ, ἐμοὶ οὐ λαλεῖς ; οὐκ οἷδας ὅτι ἐξουσίαν, ἧτο. 
νΠοἢ ψνογ58. 866 0 ἜΡΓ 58 51227}}}186 Δῃ ἃ ἱπάϊσηα- 
ἐϊοη.Ἑ ΝαΙίῃογ, ἤοννανογ, ἴο ἐλὲσ αιιθϑίίοη ννᾶ8 ΟἿΓ 
Ιογὰ μ]θαβθά ἴο ὑθίμγη ΔΥ Δ Ώβννοῦ {αὶ σου] 866 ιῊ 
ίο ἀείδης ἢ]5 σαι56. ᾿Ηθ οἠἱὺ ψ βῃ θα 11 ἴο θ6 υπάθγ- 
βίοοή Ὀγ Ριαία {Πδὲ [18 ἠδ! νΘῪ ᾿ηἴο 18 ἤδη 8 νᾶ 
ποίΐ ἰογίυ!ουβ, θυ ΘΠ γον Ὀγσαρῇϊ ἀροιΐ ΌῪ ΠΏ ῖν1η6 
Ργεονϊἄθησο, ψιπουϊλ ψὨιοῆ Ριϊαῖθ σοι ὰ ἤᾶνο πὸ 
Ρονοῦ δρδιηβϑί ἢϊηπι. Τηο ἐμοῦ - νγὰ8 τηθδηΐ ἴοὸ ὃὕ6 
ὨΙσΊΪΥ δηλ ΡΠ δίῖοΑ] ; (πΠοισῇ Ριδῖα τϊσῇῃϊΐ ποΐ ρογοοινὸ 
1ῖ. [Ὁ 15 δίγδηρε {ῃδαΐ ϑειηΐογ, Βοϊΐίθη, δηα οἴδθοιϑ, 
8ῃοι ἃ Θχρ δὶ ἄνωθεν α ϑψποάνῖο, ζοπὶ ἐἠ 6 ϑαημοάγίηι, 
ἤδη ἰζ 18 ρ]αίη (Δη4 [η {Π18 811 {Π6 Ἀόβί σοιηπηθηία- 
ἴοτϑ, θοϊῃ δησίθηΐ δηα τηοάθγῃ, ἀρτγθθ) {πΠᾶΐ 11 βρηΐ-. 
ἤδ5, (ΌΥ 5υπϑάοςῇθ,) ἕγομι ἤδαυθη, ἴτοπι 1᾽νῖη6 
Ρονψαογ, ἔγοιῃι Αἰπηρίιν ῬΡγονιάθηςο; 88 τη ΨΔοῇη 8, 91. 
ἐΔ65 1, 17. 8, 15. ΤὭῆυβ ἴ(ῃ6 Ηρ. ΟΡ δηὰ ὈΨΌΌ. 
ΑὨὰά 80 ΖἘΈ]14η. Η. Α.- (εἱ64 Ὀγ-Υ εἴ3.) καὶ ταῦτα μὲν 
λεόντων ἐστιν ἴδια δώρα φύσεως, ἄνωθεν αὐτοῖς δοθέντα. 
566 8130 )Γ1ΆοΟ (Ἤγγβ. 865. δπα οἴ δγ ραβϑ8δρθ8 οἰζβά ὮὈγῪ 
σολναῦζΖ ατγ. (οα!. Ρ. 182. ὟΟτοίμι5 οὔβεγνθϑ, (ἢδ 
ΟἿΡ Τογά ἀἄοθϑ ποῖ πιθᾶη {πᾶς οοπιριοη Ρ}6Υ 18 510Ή), 
Μ ΠΙΟἢ ΙΘᾶν 68 ἸΏΔΗΥ {Π]ηρ8 ἴο [6 ηδίυγαϊ! ΟΓΘΓ ΟΥ̓ 

Ὁ Ῥγεί(οίεϊη σοϊήράγεβ ἱρίαπ ἰη 1,. πεπιο 87. Ὦ. 1.. 17. ἀ6 τορεαὶὲς 
γετὶς : Νεῖηο αυϊ σοηάειηηδγα ροΐεϑῖ, δΌβοϊνεγαε ΠῸη ροίεϑί. - ὦ. 
Ῥαμίϊως ἴῃ 1.. 42. 1. 8 Ὁ. Ουἱ ἀδίηηᾶγε ροίοϑβί, 15 δυβοϊνεηάὶ φυραὰε 
Ρο(εϑίδίθιῃ ἤαῦεῖ. Ὅαΐεπ 6 Ὑπογίδοδ. τῶν ἀρχόντων τινες, ἐξον- 
σίαν θανάτον καὶ δωῆς ἔχοντες" Δηὰ ΓεΐεΓΒ ἴο δίγας. 9, 13. {88} 
4,2. ᾿ ᾿ 
ἜοΣΥ ἐξουσίαν ἔχω. ἃ. [6 πιοζγὰ οἰορδηῖ Ὄχργεϑϑίοη σου ἃ ἤανα 
ΘῺ, κύριος εἶμι, ἃς. 80 Ὦ. Οδ85. 8398. 1. κύριος καὶ σῶσαι καὶ 

ἀπόλνσαι (τινα:). ἢ 
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{πῆσβ, Ὀὰϊ δοιηθίϊπηρ ἀδογεορά ἴον {6 τ βαβί ρυτ- 
ο968 ἰῃ ἰἢ6 Ὠινῖπο οσουηβοὶ, ν ϊο Πα τοιηονεοά 8]} 

μηροάϊηρηΐ5β. Οὐτὖ [ογά, 45 Εὐς ἢ γιῃῖι8 δηά οἰμεῖα 
οὔϑοῖνο, ἢγϑδί γοῦυκθθ ἔΠ6 δγιορδῆςα οὗ Ριϊδίβ, Ὁ 
τοι ηδίηρ ἢϊπὶ οὗ [Π6 οτὶρίη οὗ 4} ρονοϑγ, δηὰ ψτΠᾶ], 
ἀοδβ ποί βπίϊγαῖν δυϑοῖνα ᾿ἷπὶ οὐ υΐδτηθ ἴῃ ψν μαΐ Πα 15 
ἀοίημ: 4. ἀ. “7ἠεμ Ὦδνα σοιηπλ6α ἴΠ6 ργαδίογ 
βίη οἱὐὁἨ ἀοὶινογίηρ 6 υηΐο ἴπ66 : Ρυΐ τποὺ αϑὲ 
1πουγγθα {Π6 [6586 οπ6 οὗ ἰδιηοὶγ γι θ᾽ ἀρ ἴο [ἢ 6ῚΓ 
80] οἰτδιίοθ8. ΤΉΘΥ γα μἰοοάγ-τηηἀ 64, θαΐ του τί 
γἱοΙ ἀϊηρ, δηὰ οαβὶὶγ ψογκοα οἡ. Το διὰ τοῦτο (86 
φομῃπηθδπίαλίογβ ἃσα βοιηθν δί ρα 2ΖΖ᾽6α ἴο 458] 5ὴ ΔγῪ 
τοἰογαῦ]α βθη86.. Τῇ ἱη ογργείδίίοη οἵ Μαγκιδηὰ 15, 

ΓἤΔρ58, Π6 πιοϑί βαιἰϑίδοιογυ. “ΒΥ διὰ τοῦτο (888 
[ω Ὁ ἐῤὶδ γϑαδοῆ, 86 618 ἴο Ὀ6 τηρδηΐ, δεοαιιδε δ ἢας 
ᾳοἱ ἐπὶ ροιυον ὕγοηι αὖουο : ἴοτ 7685 Δοκηον]εάροβ 
ΡιΠαῖθ᾿ 8 ρον ογ." ὙΒαΐδνογ τῖρὶν Ὀ6 {Π|}6 86η86, ἴΠ6 ΓΟ 
σΘΓΙΔΙΠΪΥ νν88 1 1ζ βοιῃθίιηρ ΝΘΓῪ [Όγοῖθ]6, δηά ΨΟΓ- 
(ΠΥ οὗ ἴΠ6 Βρϑδκογ; [Ὁγ 1 ῃδα δὴ εἴξδοϊ ὄθνθὴ ὕροι 
Ῥίίδιο.: (πουρῇ Ψ9685808 δῇ 1Π6 886 {ἴπ|6ὸ πον νΟΥΥῪ 
ψ6]}} [Πδι Π6 ἢ! 56] δῃου]α ΡῈ εἐγμοϊβοά. ΤῊ βθῆ86 

ΓὮΔΡΒ ἴδ: “ΤΠ δυς ποῦν ν ϊοἢ ἐλοι [ιαϑῖ, 15 ἔγοπι 
ρᾶνθῆ; ἱ ονῇ 1, δηά βιθη ἴο 1: υυϊ 8 ψφῇο 

σινοῖῃ π16 ἘΡ ἴο ἴΠ66, 48 Π0 βυοῇ δι πογιίγ, (ἢ 6 τθ- 
 7οόγα, (διὰ τοῦτο, ἴον ἐλαέ Γοαβοῇ,) ἢ8 18 συν οἷα. 

κιορίογ βῖη." ΤΠΪ8 ΔΏΒΝΕΙ, 80 ΓΟΆΘΟΉΔΌΪ6, Πδα βυςῇ. 
δῃ εἴξοί ὕροη ΡιΪαῖο, ἐλαέ ἤτοι ἐπεποοξοτ ἡ ἠφ δοιρὴέ 
ἔο τεΐεαδε πηι." (Μαγκ]δηά.) 

Βρ. Ῥθᾶσγοβθ γεηδγκϑ (δὲ διὰ τοῦτο 15 ἃ σΟΠΟἰ 8108, 
ηοῖ ἴτοαιμ ψηδί 18 β81ἃ πη δαϊδίοΥ Ὀοίογα ᾿ξ, θυΐ 
ἔτοπι ψἢδὲ 15 8814 1η νϑῦ. 10., Ὠδιηοὶυ, [ῃαὶ ΡΙ]αῖα μδὰ 
8 ῬΟΥΟΥ ἴο ογμοΐν, οὐ γοίθαϑδο 6518 : δηά {Π|2ϊ, ἔῃϑγο- 
ἴογε, δι4485᾽5 δηά [6 ΗἸρὮ Ῥυιθβίβ ἀθ  νοσίηρ «Ψ906808 
(0 Ριϊαίβ, νγἃϑ ἃ δίῃ 80 τη ο ἢ 16 πγοαῖθσ. Οὐτοιυβ 
σοηβίἀογβ διὰ τοῦτο 88 Γϑέδγσιηρ 0 βοῃηθίίηρ 80ρ- 
Ῥταββθά, θὰ ψ ῃΙοἢ πΊΔῪ ΘΑ 6 πηάετγρίοοα ἔτοπι 
ἢ δῖ [88 ΔΙΓΘΔΑΥ Ὠ6θἢ 8814: 4. ἀἅ. ““ΤΠΟΓΘΙΌΓΘ, βίης 
1 ἂἃπιὶ οηθ ῆοπι (σοα [48 ἃ Ῥδου δῦ σᾶγα (45 ἱπάερε 
8 96} ΠΊΔΥ Κποὸν ἴτοπὶ [ὴ8 ΓΙ ηρΒ ΟΥ̓ τῃ6 
Ῥτορμθίβ,) ἴδοι, ὅς. Κυϊποοῖ, μονανοσ, γεραγάβ 
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διὰ τοῦτο 88 8 ζογπιμία 464, ἐγαποίδοη, ᾿ἷκα. τῇς Ἡοδ. 
9.2, ἴὴ Ψι4. 8, 7. δηά εἰθονοΓ : δηὰ γοίρσϑ ἰο ἢἰδ᾽ 
ποῖθ οἡ δι. 18, δ2ῶ. Ἰπάρορά, ουἷν ραγίίοϊα εολέρθ.- 
,7ογο, 18. βοτηθίϊπλεβ δἰπηοϑὶ ῥ]θοηδβῖίῖςσ. Βυξ 1 866 
ποίπιηρ᾽ Πκ ἐγαηδιἐΐοη ᾿θγο, δηα (ἢ6 ῥυηοὶρ]6 186} 
18 ργθοϑγίοιιβι Καϊποεὶ, ἴοο, γαπιαγκβ [Πδΐ παραδιδοὺς 
δ88 (Π6 ἴογοο οὗ (6 ρῥ]αγαὶ, ““(Π6Υ ν ῆο ἀοἰγογθὰ τὴς 
ὮΡ ἴο {π66,᾿ 1. 6. (ῃ6 δϑαπῃρδάγιπη. Βιυΐ ροΓ Δ Ρ8 «6808 
Τα β ἴο {πΠ6 σὰ γον, ψο ογὶ σπίθα (ἢ 6 ψ ἢ ο]6 
Ὀυδβίηθ88, δηᾶ ἐὐ τρί, τΠογοΐογθ, ὃ6 ἰγυϊγ βαὶα τὸ 
ἀοἰ νοῦ υρ Ψ68ι.8. 

12. ἐκ τούτου ἐϑήτει ὃ Πιλάτος ἀπολύσαι αὐτόν. ῬΙ]4ἴ6 
ΔΡΡΟΘδῖβ ἴο ἤανα Ὀδθη βίγοησΥ ᾿πργοϑϑθὰ ἢ 16 
δΔυσιιϑί ἀδιηθδησυγ δη4 σοηνογβδίοῃ οὔ «6811, ψὨ ΟΝ, 
1 86δίηϑ, σοηβιπηθά ἢϊπὶ ἴῃ {Π6 ΟρΙ πο Πδὲ ἢ6 νγ88 
ὨΟΐ ἃ [ΘΓΘ πΊδῃ ; Θβρ6ο ΠΥ ἤθη ΠΟῪ τηδίηἰδ᾽ η64 ἃ 
αἀἰσηϊῆεά βιεποα ἰοὸ {6 ᾳυθϑίϊίοη τοϑρθοίηρ ἢ 18 
οΥΙρίη : ψῇἤογοΐοσγθ, ἐκ τούτου (8611. χρόνου,) ἔγθῃηχ ἰδὲ 
{π|6 (866 6, 66.) ἢ6 ΘΒρθοῖδ!!γ βουρῇς ἴοὸ Ὀτίηρ' ἀρομί 
[15 αἰϑιη βϑίοη. ἘΕοτγ ἐξήτει ἤδγθ βίῃ ῆ65 δοωρ ἠέ πιοῦν 
σπαϊοιδίψ. ὅδ6θ6᾽ 1ῃ6 ποῖθ οἵἷἱ 18,19. (Καϊη.) [ἡ {ἢ ς 
ΒΆΠῚΘ ΙΏΔΠΠΘΓ ἐκ τούτου 18 ΘΧΡΙΔΙΠ6α ὈγῪ Εταβηαδ, 
ΒοΖα, Ριβεοδίογ, (ογῃασγά δηα οἷποβ. Βυΐί τῇς 
ϑγγίας, Ετῆϊορίς, Ατγπγχοηΐδη, 1... Βγυρ, δηὰ Οτγοίιι, 
ΓΟΏΘΔΘΥ ρῥγορίον ἤος, 801]. πράγματος. Αηά 80 ΤΙ - 
τΏΔ, λό αμαϊέο: ΜὨΙοὮ, ὑὕροη (16 ψῇο16, 86Θ1}8 - 
ΡΓοίδγα]8. 
ΤΙ 968, πονγονοῖ, ρῬογοοίνιηρ {παῖ ΡΠ δία τγᾷ8 

βίυαἀγίηρ ΘνΘΓῪ τηοῃοά οἱ το οαϑίηρ «6808, δηὰ (ῃβὲ 
6 ραϊὰ [π{{|6 αἰζθηιίοη ἰο {ποῖὶγ βεοοηὰ οἤδγρο, οὗ 
Ὀ]ΩΒΡΏΘ ΠΥ, 45 ποί Πρ’ ἀπ 6 ἢ 58 σορβηϊζαῆςθ, ΠΟΥ 

. Ταίαγῃ ἴο {Π6ῚΓ ἤγβὲ αἰορεά ογίτηβ, ψῃο Θδροοὶα ! γ 
βε]οηροά ἴο ἐπα Ῥγοσυγαΐογ, ὨΔπΊοΪγ, {μὲ οὗ 5ραἰέοη, 
8Δηἃ ἐγθαβοη αἀσαϊπεέ (σαν. “ΓὮ 8 σογγθοῖ νον οὗ 
1Π6 50 ]6ςΐ 15 ἰακαη ὈΥ ΕΓ ΠΥΠΊΪ8. 

14. Οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος, ἑΐοις αγὲ ἀἰδαεοίθα 
ἐο Ἥἰαϑαν. ΤΗΐδ 18 ηοΐ 4 τὭογα ΗδθὈγαΐβηη (848 ΟἾδ88᾽ 
δῃὰ Κυϊηοεὶ τεραγὰ 11), ὈυῈ 4 ΡΟρυΪᾺΓ πιϑιοβὶβ ΤῸΣ 
Ἔἢοὰ αι Ὁ (βοβαγ 5 δηθιην." 80. (μὲ {ῃ8 γα 18 πο 
ΔΙΠβίοη (45 ῇ εἰβέει πῃ 566 πὶ|8 ἰο ῃᾶνθ {πουρβὲ) [0 δῃγ 
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οσυδίοπι Ὁ ψηϊ ἢ (Π6 Επηρογοῦβ σδ]]οὰ (Π6 Ῥγοϑιἀθηΐβ 
ἐμεὶν γγίοπάς ; ἴῃ Ῥτγοοῦ οἵ ψῇῃϊοῇ ἢ οἰΐ68 βονογαὶ ρμ85- 
βιρ65." ᾿Αντιλέγει 18 ἤαΓα Μ6]}] Ἔχρ]αἰηθα Ὀγ Εὐ ἢγ- 
τη ἀνταίρει, ἐ αἰδοδοαάϊοπέ ἀπά τοδοί[ϊοιιδ ἰοισατ' ας 
Ο(αδαν, 18 απ αὐυθγϑαγῳ ἐο ἀΐπι. Α 5ἰρη!βοδίίοη 
ἐουηά ἰπ [ἢ δορί. ψῆθγα ὈΥ (ἢ}8 νογὺ 18 Ἔχργθββϑϑα 
ΔΤ δηά ΓΤ ἴῃ ἰβαϊδ!. [{ 18 σοπ)]οϊηθα ψι ἢ) ἀπειθεῖν 
1ὴ [8. 65, ὦ. δῃὰ ἤοηι. 10, 91. 8. «980 [8. 94, ὃς, 
καὶ ἄρκει καὶ οὐκ ἐστι ὁ ἀντιλέγων. δ66 (6 ποΐθ οη 
[κῸ 2, 84. Τη Ἅοὸν8 (ϑᾶγ8 Κιυ!η.) ιπηΐ 4 (γθδῖ 
{παῖ 2 Πα ἰοἰ8 «6808 ρο, {Π6Υ ΜΠ] δοσιβα ἢϊπιὶ ἴο 
Τιυογίυϑ (οϑαγ, ἢο, ἃ5 ψὸ Πηἀ ἔγοπι δυδίοηιϑ δηά 
Γαςϊῖυ8, ννὰ85 πιοϑί βϑυϑρίοιουβ, δης δοςυβίοιηρα ἴο 
Ρυηίβῃ τ ἀθδίῃ {Π6 510 ϊοϑι οἴδβησθβ οὗ ἢ15 Ῥγϑϑὶ- 
ἀοηΐβ, δβρθοῖδ ἢν {Π6 ογώμιθη ἰώδο πια)εσέαί5, ἀϊρὰ 
ἐγοαδοη. ΕῸΤ, ἃ8 β8ᾶγ8 Το 5 ἴῃ [8 Απη. 8, 838. 
τη 8] ϑίδι 8 ΓΘ ΟΠ ΠῚ Δοσιβαιοηθπι σοτηρίθ- 
τηθηζιιπιὶ ταὶ. Ρι 16, τπογοίογο, ἱπουρῇ Π6 ρϑζ- 
οαἰνοα {π6 ᾿ἱπποσθῆσο οὗ .}680.5, γοί, ἔδαγίησ (6 
ΘἈΪΟΠΊΩΥ οὗ [6 “26νν8, δηά {1{|6 ᾿τηρίδοδθ]α Ὠαίγρα οὗ 
τῆς Ῥυγιοϑίβ, δηἃ 80 το ΠΟΤ 85 ἢ6 88 ΠΟ; ΒΟ] 008 
οὔ πανίηρ 1αἸἃ ὨΙπ]86 1 ὀρθὴ ἴο οἰᾶγρθ8 οὗ 1π]υβέϊςο, 
ΤΑρδοΥ, δΔῃη ἃ ΟΥ̓ ΘΙ τη τἢ6 δχϑουίοη οὗ [15 ΟΗ͂ΓΕ, 
(566 Ρηϊο 1088. ΨΦοβερῆ. Δηϊ. 18, 14., 1. δηα Β6]]. 1, 
ῷ, 8. δηά {6 ποία οὐ [τΚκὲ 18, 1.) το οἰ ΠΕ Ὺ 
γἱοϊ ἀρὰ ἴο {{Π᾿6ὶγ 8301 ο!τδξοη8 ; δηἀ ριθίδγγιησ ἴο δοΐ 
ἘΠ] ΒΕ} ταῖμον {Π8ῃ ποῖ ΔΠΥ ἀδήρσοῦ ἴο ἢἰπη56}, 
βοηϊθησθά {6811 ἴο ᾿άραίῃ. (Κυϊποοὶ.) ᾿Απολύσης, 
αἰἱηιϊξέαδΒ. ὅδὸ Ψοβορῖ). 78... 406. τοὺς πολλοὺς διῆκεν, 
αἰὐπιϊδιέ. 

18. ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος, εἰς τόπον λεγόμενον 
Διθόστρωτον. ᾿Εκάθισεν 5 ἃ 1616] ΘΧΡρΓΟΒϑίοη, ὶ8- 
πιίνϊηρ σα ἵπ ξόγπι. Βῆμα, ἐΐθ ἐγιδιιπαί, δοποὴ οἵ 

ἘΞ οχ, βδτ. ΡΙΙΏ. Ερ. 10, 24. Ττα)δηιι3---δὐ Ῥοιηρο)υπ) Ρ Δηίδτη, 
Ῥγείδοίϊαπι ΖΕ ργΥρίί, ἀπιίσμηι τηθη. Αὐτίδη Ερίοϊ. 8, 46. τὸ καί- 
σαρος μὴ εἶναι 'φίλον ; ϑεῆθο. ἀς Βεηεῆο. ὃ, 38. Οοηβιοίυάο ἰϑέλ 
νοεῖ εϑἴ στερίθυ8β, Γαροβαϊ βἰπγυϊδηι Ὀυ.5, ρορυϊι δγαϊσογυμ ἀ65- 
οτίθεγο. Κύυρίκα [88 ὕβόσε δρμοϑβίεϊγ οἰϊεὰ 708. Δηΐϊ. 14, 8, 1. αὐτοὺς 
φίλους εἶναι Καισάρος παρεκάλει. ΔΑ δἰ πιῖ]α Γ΄ ἐχργεββίοη ἰ8 ιιϑεὰ αἱ 
[πε ῥγοβεηΐ ἀδὺ ἴῃ δα άγεβϑβαϑ ἴ0 ὨΟὈ]θηθη. “ΤῸ οἵἷἅιγ {γυβῖγ ἀπά 

᾿ νὍῈ}} ; υοϊονεοα." : ἧ; 
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7μεέϊοε. ὅε6 [Π6 ποία οἡη Μαίί..927, 19. Λιθόστρατος 
ἀδηοίεβ ἃ ρανθιηθηΐ ἔογπηθὰ οἵ ρίβοβ οἵ τϑδγῦ]α δῃά 
8[Οοηθ οὗ νᾶγίοι! οοΐοιΓβ, ΒΟ ἢ 458 ΝΟΥ Το] ]οἀ υογηιϊσιε- 
ἰασία δηὰ ἐεδδοίαία. Α βογί οὗὨ ἸἰυχυγΥ ψϊοῇ δά 
ΓΊΒΘη [ῃ (6 {1{π|6 οὗ δγ11α, δηὰ πὰ Ὄδχίθηήἥβά δνθῆ 
ἴο {π6 πιοϑὲ γοπιοῖθ Ῥγονίποθϑ, ἃ83,ρ [ῸΓ ᾿πβίδησθ, 
Βειίδίη. {Χ0]}105 (ἰα88:, δἃ8 ψ ᾿ἰρᾶσῃ ἴζοιῃη δϑαοσίοῃ. 
νη, 46, οαγγθα δρουΐ ψ ἢ Ὠἷπὶ ἰπ ἢ8 ΘΧρΡΘα 08 
80 ἢ ΡΙ6 6685 οὗ βϑᾶννῃ τη ΓΌ ]6 δ βίοπϑ νᾶγιθραίθα, ψίτῃ 
ἢ ἢ ἰο Δἄογῃ ἢ18 ργϑίογι πη, ὅ66 Ηοσ. Ερ.1, 10, 
10. Εγποϑίὶ Εἔχο. 4. οα ϑιιοίοη., Κγθρβ ἄἀθ υδὺὰ οι. 
Ηϊ81. ἴῃ 1ηΐογρ. Ν. Τ. ρΡ. 48. 56644., 1,6 5806Γ ἴῃ ἰος,, 
Μδῃ οι ]οῦ Μεά. Εχορ. Ρ. 1. ρ. 6483., δηὰ ΙΚαηϊυ8, 
1)᾽βϑογῖ. οἡ {Π15 ϑι)6ςοῖ τη Π΄58ογί. ΡΠ]. ΤΉΘοΙ. ἘΠ1Ι. 
ϑοἤδοθι. ὦ, 578, οἵ {Π6 δριΐοπια οὗἉ 1{ ἴἰο 6 ἔοιιηά ἴῃ 
ἀπ ἐνν ϑΈΟἢ ἃ ἰα5βθ δία ρανοιηθηΐ ΠΊΔΥ Ὀ6 ὑπάογ- 
βίοοα, οἡ ΨὨϊοῆ Μὰ8 ρἰδσθα {πΠ6 βῆμα, οΥ οδαῖν' ο΄ 
Μιδέῖσο. [τ α8 “4]16 ἃ ἴη {Π6 ἰδηρταρσο οὗ ΤΠ σοιιπίγν 
(ὥνγο- ἢ 1466) γαββαδᾶ, ννϊοῖ 8ιρηΏΕ88 ἃ ταϊβθα, 
αἰοναϊβα ρασθ. [{ 866πὶ8β ἴο ἤδνβ Ὀθθῇ ἃ δὲ, 8έι5 
δΔαογηδα ΜΙ {}}18 (688ο] θα ρανοηθηΐ. 

14. ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὠὡσεὶ ἔκτη. 
Τίια παρασκευὴ ψὰ58 {Π|6 ἀδν ἱπηηθαϊδίοὶν ργθοραίϊηρ 
ΔΗΥ͂ ΘΑ ΡΘΕ οὐ ἔδαϑί ἀδὺ; βῖπη66 οη 1{ 41} ργθρδιδί! 8 
ἔον 18 σο]θγαίίοη ψογο ἴο θ6 ὠϑδάθ. ἡ δθα ἔπ ποία. 

ἘΞ ΤῊΪ5 ουδίομῃ γειϑβίδίη 8 1ΠΠυϑίταϊοά ΟΥ̓ ΠυΙΠΊΘΓΟΙ8 ΟἱΑ ἸΟΏΒ : 
6Χχ. βιτ. 5: ρ]ς. Ερ. 270. ἡμῖν δὲ ἔστω οἶκος, ἀλλὰ πρὸς τὴν χρείαν 
ἀρκῶν καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῷ καλλοπισμῷ---οὐ μέντοι τριακοντά- 
κλινον οἴκημα πάντως καὶ τοίχοις καὶ ἐδάφει λιθόστρωτον ἀπὸ 
“ποικίλων κατηνυσμένον. ἙυΞιαιῇ. οὐ Ηομ. Οὐ. χ- ἢ- 786, 838. 

λιθόστρωτον---περὶ οὗ σαφὴς φράσις τὸ ταῦτα δὲ πάντα δάπεδον 
εἶχεν ἐν ἀβακίσκοις συγκείμενον ἐκ παντοίων λίθων. Γαιοΐδη ΑἸΊΟΓ. 
14. τὸ γὰρ αἴθριον οὐκ εἷς ἔδαφος ἄγονον μάλιστα, λίθων πλαξὶ 
λείαις ἐστρωμένον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροδίτης, ἅπαν ἦν γόνιμον ἡμέρων 
καρπῶν. Νοπηυβ Ὠίοηγβ. 18. κάλλεα τεχνήεντα λιθοστρώτοιο με- 
λάθρον. ῬΙΐη. Ἦ. Ν, 36, 60. Ῥανϊπγεηΐα ογρίποιη ἀρυὰ ἀγεοοβ 
Παθθηῖ, εἰαδογαία ατῖβ, ἀοηδςο {{πΠποϑίγοϊα Ἔχρι! γα οαη. ὍΆγΓΟ ἀς 
Ἑ. ΚΗ. 3,1. πὰης υδὶ Πίς νἀ68 οἰἴτυην δὰϊ δυχιτ ὃ τ αυοα 6π})- 
Ὀ]επ)6 δυὶ τ οϑίγοΐα πη ὃ Οριι8 ἰεββεϊαί απ, οχ ραγν } 15 ΘΟ] Ογ 8 ναυὶΐ 
[Δ Ρ1}}}8 φυδαάγαἴ᾽8 σοηϑίαθαῖ, φυΐϊθυ8 βοΐ ραν πηθηίὶ ᾿πουυϑἰαθαίαγ. 
ΟαἸεη. Ἐχπογί. δὰ Ατῖ. 4. τὸ δ᾽ ὧν τρῶς ἐκ ψήφων πολυτελῶν συγ- 
κεῖσθαι, θεῶν εἰκόνας ἔχον ἐξ αὐτῶν διατετυπωμένας. ΝΝ 
1 Τῆια ψνογὰ παρασκενὴ ἴῃ ἴα Νενν Τεβίδῃηθβηϊ ἀθηοίςϑ αἰ ίναγϑ, 

΄ 
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οὔ Μαῖί. 206, 17. ὅ8ι. Φοῆη ἔιοσα γοϊδίδθα (δι Ῥ}]αῖθ 
ἴσοῖκ δὲΒ βοαί οἡ ἰδ {γθιιπαὶ, Δηα ρ4586α βεηΐθησε οὔ 

ἴῃ ΠΗ͂ ἘΠ ΠΝ; (16 ἀαγ δεΐογα ἴπῸ ϑαῦ θαι, ἀπά ποῖ [8 ἀδὺ νυν] ἢ 
Ριεοξάεα ΔΏΥ ΟἰΕΤ ἤξϑιϊνα!, Ὁ} 656 (πὶ εβεῖ 8] 61} οἡ 116 ΘαΌΒΘΙ. 
Μγ τουϑοῦβ (ὉΓΥ ἐμῖ6 ορίπίοη δα δἪὲ δηϊϊονν : ἰεἴ. Τε ἐσρἰληδιίασι 
πον αἰνθῶ οοἰῃοίάεθ Ἔχϑοῖγ νυν {πε ἀοδβηϊτο πο 8ι, Μασὶς 
Βῖνεϑ οὔτπε νοτὰ, οἷ. 15, 42. ἦν παρασκενὴ ὁ ἐστι προσαββατον. 

ὡᾶς ἰδὲ μγεραγαίϊοπ, (παὲ ἱξ, (ἢ δ07ὲ οὗ ἰδὲ ϑαῤῥαίῃ. 4αϊγ. ΤῊΘ 
ὍΟΓα ΟΟΟΟΥΒ δἷχ {{Π165 18 ἴῃς Νενν Τοδίδπιοηῖ ; δηΐ, Ἰη ἴ 666 ρ᾽δοςβ, 
εὐηίρεοοαϊν τε ἴΠ6 οἰχίϊ δ οὗ ἴῃς τυεεῖς, απδυνεγίπρ ἴο οὐν 
Ἑπάαγ, δὰ οοῃβεηυδηίίγ ἴα ἂν Ὀοΐοσγα ἴπε εν δαυῦδδίῃ, ΟΣ 
ϑαϊυτίαγ. ϑ8ὰϊγ. Ἴ6 ργοραγαϊίοι οὗἁὨ δ}} {πὶῃρ8 ἤεοθββάτυ με δ 
Ὀεΐοτε τ1η6 ϑαυδαιῃ, {παὶ ἴεν ταῖϊρῆϊ Ὀ6 τἰηᾶον πὸ τεηλρίαϊϊοπ ἴο 
νἱοϊαῖς ἰπὸ ϑαδθδιὶς] γεβῖ, τνδ8 εὐ γθεϑῖν οομμβδηθξδα ἴῃ ἴἢε ἰανν, 
Ἐκ. 16, δ, 58. Τπεγὲ νναὰβ ποι ῃηρ ἈμαϊορῸυ5 ἴο [6 εδη]οϊποὰ ἴα 
μεορδγαίίοη ἴον ἴῃς οἱμον [εδϑίβ. Βυῖ ἴἰὶ σῇδυ ὃὲ οδ)οοίϊοά, παῖ, ἴα 
{Ππ6 ραᾳ858ρ6 ὑπάθν οοηδβιἀεγαίΐοσ, ἴΠ6 ἐχργεβδϑίοῃ 8 παρασκευὴ τοῦ 
«άσχα. Τὸ (ἢν τ Πα8 θεθη δηῆδνεγοι, δηὰ 1 τα ΗΚ )υδιν, ἴ[πδτ της 
νογὰ πάσχα ννὰδ Ωοΐ αἰνναγβ οοηπεοα ἴο ἴῃς δϑεσι σε οὔ (ἢς ἰαπὶὺ οΣ 
κί, ἀρροϊηϊεά ἴο Ὀς οη (ες δυυγίοοη ἢ Οὔ ἢ 6 τοητἢ Νί5δῃ, δἱ ἐνξῃ ; 
θὺϊ ννᾶβ οἴϊαη ὀχίοπαβά ἴο ἴθ ννῇοΐα οὗ ἴθ ἔεοιί ναὶ, ννῃ ἢ ὈερΒ 
ὙΪΓῸ Ρδ686 4] δϑοῦὶ ῆσς, ῬΓΟΡΘΙΥ 60 οδ] δ, δπᾶ εοητ!ηυδὰ πὰ δεν 
ἐδγε οὗ υη]εανοηςα Ὀγεδὰ ννῃὶοὶ ᾿ππεαϊδίεϊν ζΟ]υτνοῖ. ὙΠῸ νο]8 
τἴγδ ἴδ δ  εὴ ἐπα ἔθγοηι]Υ βογγείί π)ς8 ἐλ [εαϑὲ ο ἠδ Ῥαδεοῦετ, ϑοτηε-- 
ιἰπηοα ἐῪλε [ξαεὲ οΓ υπίἰδαθεηοὰ ὑγεαά. ἴῃ ἔπ ΠΕΓ οοη Βγπιλίΐου οἵἉ [ἢ 5, 
ἦτ 66 Ὀδδη οὐυϑεγνοά, [ῃδὺ οἵ Π6Γ βδου 1 ῆς 65 οἶδεγεῖ ἀυτίηρ (Πδί ρετϊοά, 
ΜΈΓΕ δοη)εῖ᾽ π168 ᾿ογπηοα ἐδ ραφεουεγῦ. Ὠευϊ. 16, 2. ἴζ 18 85] 4, ἐΐοιι 
Φ᾽αἰἱὶ ἑαοτὶῇοε [ἢ Ῥαεεοῦον ὑμπίο ἐδε [,οτὰ ἰἣν Οοά, οὗ ἐμ Κοοῖς ἀπά ἐδξε 
λεγά. Νον, ἴδε ἰβδϑῖ ἰδέα, ἐλε λεγά, οουἹἱὰ ΟὨΪΥ τεϊδῖο ἴὸ ιἢα 
οἴδιοῦ βδοσ ἔσθ ργεϑεηϊεα ἀιτγίην; ἴπε δενεὴ ἀδγβ ψ]ϊοΐ δισςεεεί, 
δηὰ ποῖ ἴο ἴΠ6 εἰρπαὶ οὐιϊιῃτηειποιῖῖνα βδοῦβοθ Τα] θὰ, Ὁγ νὰν 
οὗ οϑανϑίβοηοθ, ἐλ ραδδοῦεῦ, ν ἢ ὙΠ ο ἢ τῆς ἔδϑίϊνα! ννὰ5 ἰηΐγο- 
ἀυςεὰ; ἴον, 45 ἴο 'ΐ, 1ἴ οου]ὰ Ὀ6 ἴακοη ΟὨΪ ἔγοπι ἴΠ 6 ἤοοῖς. Νοῖ 
ἀοεβ ἴῆε δγρυϊηθηῖ χζεϑῖ οἡ (ἢ}5 δίρ]ε μαβϑαρα. [ἡ 2 (ἤγοῃ. 835,7, 8, 
9. δυϊίοοκε (ννὨΐοἢ ἀγα ἴπεγα ἐπηργορε ιν τεηάεγοὰ οχϑ) ἅτε τὩθῦ- 
τἰομοὰ 86 ρβϑϑονεσ υβεγιηρθ, ἰη [6 ϑϑ)86 νν8ν υνἱἱἢ ἰαπιὸς δηὰ Κίάς. 
Νον, Εἴς ψ Ποΐε ρου οὰ, δὰ τ6 δδουὶ ἔοο5 οβογεὰ τπογοῖη, ὑγεῦα 
βοιῃθίϊ 168 ΓΆΔ} ΔΓῚγ οΔ]1εἀ τς Ράβθονοῦ, ἰΐ 18 δχίγεπηθὶγ ργοῦδδΙε 
ἴδαῖ (πε ΘαΌΘΑΙἢ οὗ {Π|| μαβϑονθῦ ννεεὶς δου α, ἴῃ [6 βαπια ννᾶν, ὃς 
ἀϊοιϊηρα δ οα ἔγοαλ ΟΥ̓ ΠΟΓ ϑαυθαιἢδ, Ἐβρεοίδ]ν 85 1 ἈΡΡΘΆΣΒ ἴο ἢᾶνε 
Ὀδθη οοπϑίἀεγεά Ὀγ ἴἤθηὶ 88 ἃ οἰδὺ ρεου ΓΙν ποτ ογΆ]6. ΤΉ, 
γοΓ. 5]. [ἢε Ενδηροῖϊδς [6}}5 υ8, {Παὶ ἐλαέ ϑαὐδθαίὶ (Ὀς ἰ5 βρεαϊκίηνσ οὗ 
(6 ἀδγ οὗ σὺν ᾿υγα δ ογυς! ἤχίου) τας α ψτεαΐ ἄαψ. Ἶ Ὦδτα, τπετε- 
ἴογα, ον ἴῃ βδαᾶΐε οὗ ρμεγϑρίοιῖγ, τοηάθγεὰ ἴπ6 ννογὰ πάσχα ἰιεζγρ, 
Ῥαροδαϊ ξαὐδαὶδι. ΤΠ δ δαῦνεβ 4150 ἴο δοσοιιῖ ἔοσ δῖ ννὰ ἀσὲ ἴο]ά, 
οἢ. 18, 28. παῖ (6 ενν8 οπέεγεα ποὲ ἐδδ ργοίοτγὶμπι, ἰοσὲ ἐλδῳ εἰοιά 
δὲ ἀοἤιοά, απὼ δοὸ ποὲ ἐπ α εοπαϊέϊοη ἔο οαὲ (ἐξ Ῥαξεοῦεῦ. 1 ν 5δὰρ- 

(αηά, ἰπ (ἢ 15 δυρροβὶτοι {ΠΈΓα 15 ΒΌΓΕΙΎ οι Πρ ἱποοηρτιιου5) 
1μαῖ 1π6 Ενδηροῖ δὶ ὑ5εα (6 ννοτὰὶ ἰὴ 6 βδαια ἰδ ὰἀς παῖ ΜαΞοδ 
δηὰ ἴπε τυγίϊεν οὗὨἨἉ Ἰῆδ (γος αἷὰ, ἰπ ἴπὸ ραϑ9α 65 ἄῦονα ηυοϊεα, 
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76905 ἀδουί [Π6 5ἰχίῃ ἢουΓ (σοτγοϑροῃαίπρ' ἴο ΟἿ οἠΦ 
ο᾽οἰοοΐ) ; 51. Ματγκ (1δ, 95), ὁη 1π6 οἰδοῦ ἢδῃηά, γδ- 
Ϊδῖθβ. τηδιὲ 6818 νὰ8 ογυοϊῆοα ἀδουΐς ἴῃς {πϊγὰ ΠΟᾺΓ 
(ςογγοϑροηαϊηρ ἴο ο΄ πὲπο ο᾽οἰοοἶ), ἀηὰ δι. Μαιπον 
(7. 46.) 16}}8 8 ταδί ἀλγ Κη 685 ονθγβρυθδα (6 ἰδ 
δὲ {86 β'χίἢ Πουγ, ἤδη ΟΝ γῖβὶ νν68 δίγοδάυ ογυοϊῆρά. 
αγίοιιβ ποῖ πο 8 οἵ τϑυοποιϊηρ [Π18 ἐναντιοφάνει 
(θβςοἢ δἰίἰοηάθὰ δ ἱτἢ ρεου αν αἰ οὐ} 165) παν Ὀθθὴ 
ἀανίβοιὶ Ὀν σοπιηηθηίδίοιβ, δηὰ ἅγὰ Ἵο]δοίθα δπά 
τονιονοά Ὀγ Ροΐο, ἡ οΙ, Κοροῆον, δηὰ Ευβῖαθ, ΙῈ 
βῃουϊα 56θιη, μοψθνοσ, [πὲ 81, Μαγκ δ88 δοοιυγαίοὶν 
βίδιοα τῃ6 {ἰπ|6ὰ (866 (ῃ6 ποίθ οηἡ Μαίΐί. 97, 88.), 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ βίησα (48 γγα ἰϑρᾶγῃ ἔγοπὶ Μαίί. 97, 88.) 
.}65118 νὰ8 σἰγεαάν οτυοϊῆςδα, δοΐοτο ἴῃ 6 ἀδγκηθ55 ἢδὰ 

{π6 ψἢο]ς ἀϊῆου Ὑ ναηΐβῆθθ, ΝΟ πηοΓα ἰ5 τηϑϑδηΐ Ὁγ δαξΐπρ ἐδξ ρα8- 
οὔεν, ἴῃδη μαγιακΚίηρ ἴῃ τὴ6 βδογ ἔσεβ οβδεγεὰ ἀυνίηρ, ἴΠ6 ἀδγβ οὗ υη- 
Ἰεανοηθὰ Ὀγοαά, ννῃϊος ἢ 6 ΤἈΡΌΪ68 ἤν ϑῖποα αἰβιὶ ηρι ϑηθαὰ ὃν (ἢ 6 
ὩΔΤΏΘ οπαρσίρα. Οἰπεγθ ἢανα δἰ ἰθπηρίε ἴο γοπηονα ἴποβα αἰ οι} 1ε8 
ὈΥῪ δβιιρροδίηρ; ἴπαι οὔν [μογὰ δητοἰ μαϊοα 16 Ἰερα] τἰπλο, [παῖ ἢ6 ταϊ σις 
μάνα δὴ ορρογϊαγ οὗἁὨἨ εαἰΐπρς 6 ρΆβϑονεῦ Ὀδέογ [8 ἀδδίῃ ; ἃ 
τπίηρ; Ἔχ γι οὶν ἱπιργ 8 0]6 ἢ) ΕνΟΙῪ νίενν. [{ ἀοε8. ποῖ δυϊϊ 1ῃ8 
εἰγουπηϑῖδποοβ οὗ ἴῃ βἴοτν, 85 στεϊαϊεα ὃὉγῪ Μαίίζπενν, Μασ, δηὰ 
ἵλικα (ἔων, 48 ἴο {Πϊ5, ΨΦόοἤη ἰ8 8:6 1), τγδο 411 ϑρόδῖ οὗ ἰΐ 7.51 88 θη 
ψουϊὰ σρεαῖ οὗ ἃ ἔδϑιϊναὶι, οοἰεδταϊθαὰ δὲ ἴἢ6 πον δηὰ βιδίοα εἴπη, 
δηὰ ἴῃ 16 υδιιὰὶ ΙὩΏΔΏΏΘΓ, ἃπὰ ποῖ 48 'ῃ ἃ ΥΥΔΥ δηρυ αν δηΐ ἱγσγα- 
δυϊαν. ΕὈγΠΟΥ, ἴΠ6Γ6 18 ηΟ Οὐηϊδϑίοη ΟὗἉ ἀπ ἴῃ Ὠοῖ ΘΟ] ταί ρ᾽ Δ 
ΔΏΠἾ ΟΓΒΆΣΥ ὑνὨΐοἢ ΟἿδ ἀοε5 ποῖ Ἰίνε ἴο 566 ; Ὀαϊ, ἴῃ δηκὶοἰ ραῖζηρ; τΠ 6 
«ἴθ, (ἤεγα ϑου]ά πανα Ὀδθη ἃ γοϑὶ ἰγαηϑργεβϑίοη οὗ ἵν οονητηδη: 
τηθηῖ, ψ ῃ]οἢ ἐχριοβοῖγ οοηπεὰ ἴπ6 οΟὐϑεγνδῆοε ἴο ἴδ ἔουτγίεοηί(ἢ 
ἀδγ οὗ τῆ τηοηϊἢ, ρεγη τ ηρ ὯῸ οἴδηρο οὔ ἴμα ἀΔΥ, Ἔχοερί ἰῃ ἃ 
ῬΑΡΟ Ιου ἶαῦ οᾶθε οἱὗὁὨ ὉΠο]εΔ ἢ η 658, τυ ἢ] οἷ 18 ηοῖ ργεϊεηἀεὰ ἴο μανα ΚΟ η 
γἷδοθ ἤοῦα ; δηά ἴῃ ννῃ ἢ ο856 ἴἢ6 οῃοῖςα Οὔ ΔΟΙΠΟΓ 18 Ὠοῖ ἰεξϊ Ορβθῇ, 
Βυΐ {πὲ τἴπιε ἰ8 ἄχοὰ το {Π6 ἐουγίοεοϊὰ οὗἩ (86 Θηϑυΐπρ; τοί. Ἀδὰ 
1ο 18, (Πα, ἰῃ δυο δὴ δηϊ)εὶμαϊΐοη οὗ (ἢρ βδογίβοθ, ἰΐε ουβουῦ- 
ΤΟΠΟα Οὗ βομ,α οὗ ἴΐπε ργθϑιποοα ννουϊὰ πᾶνα ὈΘΘῺ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, (866 ἃ 
ΘΒ τοὴ. 80, 16, 17. 35, 11.) υἹηοἢ ννὸ αν γϑϑϑοὴ ἴο δοϊίανα οοιυὰ 
ποῖ Ἦδνα Ὀεθὴ οδιαϊηθα, Τὸ οδνυίδῖε ἴπε86 οὐὈ]εςίϊοηδ, αἰ 5 πο δὴ8 
ἤνυε Ὀεεῦ ἀονίβεα, οὗ νυ] ἢ να πα ηοΐ ἃ νεϑζρε ἴῃ ϑοσρίυτα, οΓ ἰπ 
{μ6 νυϊτίηρθ οὗ ἴῃ γδ υἷε. δϑυοὴ ἰ8 (ἢλῖ οὗὨἩἁ ἀαγοῖϊιβ δοίνεδη {πὰ 
ῬΆΒΟΠΑΙ βασγίθοε δηὰ τἢ6 ρᾶ50}1Ἃ] σοπηγηθπιογαίίοιι, Τα ]Ἰατίος ἢ 
ΒΌρΡροϑεθ στ [οτὰ το Ὦδνα ϑοϊθτηπῖζεά, Ὀχῖ ποῖ [ἢ8 ἔρυτο. Α 
ΔΉΛΟΥΣ Οὗ δοϊνίηρ; αἰ Που ἴ68 8ὸ πγροίϊπειῖϊοα! απὰ 980 ἵμηοὶ }, 885 ἱξ 
οβετα 0 ενἱάδηοθ, ἤδθάβ πὸ σου ϊδοη. ΤΏοβα νο οἴοσβεα ἴο .6θςὲ 
8 ἔ}}} εν ἀϊθουδϑίοῃ οὗ (ἢ 8 τηδίϊοῦ, τᾶν σοηϑ0}1 [ριΐοοῖ, οτῷ Ἡεῦ. 
ΟἹ ΝΙατίς 14, 12. διιὰ 9σῃη 18, 258. οὐ ὙΥΒΙΟΌγ 6 Ἀρρεπάϊχ ἰο (ἢ 
ἔσαχιεσηια οἰαρίεν οἵ Νίατι. ((πιαρθεῆ.) "ΟΝ ; 
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ονογβργοδα «{π|4|868, 1ἴ. 6. δ [ἢ6 βιχίῃ ᾿ἤουτ. ὙΟΣΥ͂ 
ΓΒΕ 15. [Π6 σοη]θοίαγο, {πᾶ {π6 Ἰοιίογ Γ' (τρίτη) 
88 Ὀ66η σἤδηροιά [ηἴο ς (ἔκτη) ; 848 15 ποΐ υηΐτγο- 

ᾳυοηῖ. [{ Βῃουϊά 86θπὶ ἰδΐ τρίτη 158 (Π6 ἔστι τοεδά- 
ἱηρ : δηά, ᾿Ἰηἀθοα, {18 18 σοηῇγηχοα Ὀγ ἢ). ἴ,. 72. 88. 
128. 152. ὅδανοῦ. Δηκίοοῃ. Απηπηοη. ζο. δρ. 1 6ο- 
Ρἢγ]αςῖ, δηὰ Νοηηυ8. Τα δυΐποῦ οὗἩ ἴ[ἢ6 Οἤγοηϊι- 
οὐπὶ Αἰεχαηά. Ὀθαγβ [ΘΒ ΠΠΟῊῪ {Πδΐ τρίτη 85 ΓΙ ΘΠ 
ἴῃ 81. 20})π᾽5 δυϊοργαρί., ψ ῃϊοῖ 1 ἢ15 {1π|6, Πα 58 8, 
τν88 ρΓαβογνϑά ἴῃ (ἢ 6 δαί μοάται οἵ Ερῃοϑυβ. Β6 (ῃδί 
88 ἴ{ τηδΥ, 1 τπ6 ΜΆ. ψογα ποῖ (ἢ διιορτγαρὶ), 10 ννα8 
ἀουθι|688 ἃ σΟΡΥ οἵ 1. (Κυϊη.) 

ἴῃ {118 ορίηιοῃ Τιϊζπιδη .οσοἰης14685, δηα: ὕροη {ἢ6 
ψΠοἷα [Ὁ 866Π18 ὈΥ ἔαγ (Π6 τηοϑὲ ργορδῦϊα οὔθ. 5), ὅὡ.- 
ΠΡ. ᾿ἰηἀρ644, τοραγβ τ[ἢ6 ψΠο]6 βοηΐθηοο ἃ8 ἃ 
1088 ; Κυΐποεὶ 18 1πο]π6ἀ το Δἀορί {πᾶΐ ΟΡΙΠΙΟΙ, δπὰ 

ἤπεπίαη {Π1η}κ8 {Π6 ψογβ πηρης θ6 ἀϊβρθηβαα ψ τ .. 
Βυΐ [ἢ 4 ρίοδδ, 1 τηῦβὲ ἤᾶνα Ὀ66η ἃ ΝΟΓΥ ἀποῖοηέ 
ΟὨΘ, 8δη4 ἀοτγῖνεοα, ρογ 808, ἴγοπ ἃ σΟρΡΥ οὗὨ {Π6 ἃγοῇθ- 
ἴγρθ. Αἰ δὴν γαΐθ 10 18 θχσθϑαϊηρὶν ἱπργοῦ8 ] 6 
δαί 1 βου! ἁ ἢᾶνα δχίθηδθὰ ἴο 4}} "6 Μ85. 

14. ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. (ΟὐοτηπηθηϊδίοΓβ 86 ποῖ 
ἀρτοοά οὐ ἴδε αἰβροβιίοη δη 6 6] 1} ρ5 ν ὮΙ σῇ Ῥγοπιρίθα 
Ριϊαίθ ἴο βρθὰκ [π686 ψογάβ. ϑδοπὶθ {π1ηὴΚ ἃ ψγ88 
νοχδίίοη δηά ᾿γγιϊδίίοη δὲ {Πθῖν οὔβίηδογ. ΟἸδοΓβ 
{π4ἰ [6 νογὰ8  γ βροίθῃ ψι ἢ ἃ νον ἰο τῆονα 
1ποῖγ ριγ. Βιυῖ ποίῃιηρ σογίαϊη σδη 06 ἀοίδγπιιηθα. 
ΤΩς ἢγϑί, ἤοανοσ, 8665 [6 τοῦθ ργορδῦ]α ορί- 
Πίοη. 

15. οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. ΙΒ νγᾶϑ 
8 ΤΏΘΓΘ ῥτεΐθηςα; ἴογ {πΠ6 Ψ26ν}8 Π6]4 δῇ ορίηΐοη 1ῃ8ὲ 
1ΠῈῪ οὐρσίῦ ποῖ ἴο Ὀ6 5βιυθ)]θοϊς ἴο ΔΎ Θαγίἢ ]Υ πιο- 
ὨᾶΓΟἢ : δηά, [Πδγθίογθ, θογα πηραίθηιὶγ [Π6 γοκο οὗ 
ἃ ἰογείρῃ σοηαιθῖογ. Ηθησο ὄνθη {πουρἢ {πο Ὺ Ψογα 
80 {πογου ΡὮΪΥ βιιθ)]εοίεἀ ἴο ᾿θ6 Ἐοπηδηβ, γοὲ {ΠΥ 
σου ]α Βοάγοθὶυ Ὀτιηρ' [ΠΘΠΊ86Ἰν 68 ἴο γ16]4 Ορβάϊ!θηςα ἴο 
τπ6πὶ: δηᾶ να πα ἔγομι ΨΦόΌβαρῆυ8, {πὶ [ἢΠς 564! ἰουϑ, 
οἱ στασιασταὶ, ΘΟΕ ΠΌΔΙ υϑοα [ἢ15 ἀγρυμπηθηίΐ ἴο 
Θχοῖία {Π6 ΡΘΟΡΪΘ ἴο 1ηϑυγγθοίίοη, παπηοῖν, ἐμαὶ {ΠΟΥ 
οἾὟβαὰ Ὧο Δ] Θρίδησα ἴο 8ὴγ δϑγίθ ! Υ ροίθηΐδῥο, δ 
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Ὅ6Γ6 Βιι0]6ο 8 οὗ Οὐοά οηἶγ. Αἰηοηρ᾽ ΤΠΔΠΥ ΘΧΔΠΊΡ]68 
Ὑῃοἢ οσσυγ ἴῃ “Ψό86ρί5, [ἢ6 ἔο! ον ηρ ψν1}} βιυῆσα. 
1825,2. οἱ στασιασταὶ ἔπειθον τῆς ἐλευθερίας ἀντιποιεῖσθαι 
-- Θεὸν δὲ μόνον ἡγεῖσθαι δεσπότην. ὝΠΕΥ οἰΠογ ἀἰά πο 
ΟΥ̓ ψοι] ποῖ, 566 {π| δἴϊεγ ἴῃ6 ὙΠοϑοογδον ἢδά, ὈΥ 
{Π6 ]Γ οὟη ἀθβιγθ, θη σοηνογίθη ἰο ἃ Μοηδζοῦν, 
118 ροβιίοη σου ΠΟ ἰοησογ δ6 πηδιηἰαϊηθή. 

17--(Ὡ2Σ22. ὅδε (ῆἢ6 ῃοΐί6 οη Μαίϊί. 97, 82, 88 δηΐ 87, 
Β644ᾳ. Ὧπηά ἴλικαὸ 23, 8. ΤὍΤῇαε νψογάβ παρέδωκεν, 
παρέλαβον, Δῃα ἀπήγαγον, 16 4[Ϊ [ΘΓ 5 Ἀρργορτγίαιθά 
ἴο οΥἸπλ1η4}8 ἀοϑι!ηθεὶ ἴο ΡΠ18ΠπΊ6ηΐ ; ΘΒρ οί] (ἢ 6 
ἰαϊίογυ. Βαστάξων τὸν σταυρὸν, δοαγίη ἰδ ΟΥ̓Οδ5; 88 
1086 ΨΠηο γα ἰϑά ἴο ογιοϊηχίοη νι γα οὐ] ραϑά ἴο ἀο. 
866 [ῃ6 ποίϑ οἡ Μαίι. 27, 82. 8ο Ρίδαι. ΜΙ]. Οἷον. 
9, 4, Θ. (εἰϊοα ἢν Καίη.) {0} δγ δαηάθηι οχίγα ροσγ- 
άπ ρδιϊδυ!ιπὶ τὰπ|Δ ὨαρΘὈΪ8.. 1 δήάἀ Ατγγίδῃ 2, δ6. 
ἔοικε γὰο καὶ ὁ σταύρος θανάτῳ καὶ ὃ μέλλων αὐτῷ προσ- 
ηλούσθαι πρότερον αὐτὸν βαστάϑει, ψοτα  οἶ88 οἰίδβ 
Ομαγῖι. 878. καὶ ἕκαστος αὐτῶν τὸν σταυρὸν ἔφαρε. 866 
Τόν }]Ὲ δηὰ ϑεκοῖ, διῖν. γί. ὅ,91. Οη {16 ῥγο- 
βθηΐ μᾶββᾶσα σοηβαῖ [ρ5. ἀ6 (τυςο, 8,ὅ. ΤΙϊηΔη 
Οὔβογνεβ (ἢδΐ, ἴο ᾿πογθᾶδθ 106 ἸρῃοΙηΐηγ, {ΠΥ ρυῖ 
9688 ἴῃ 106 τιάβι οὔ {π6 ἴνο {πιονο8. Βυΐ (ςοηῃ- 
(ἰη1658 Π6) {Π|8 ΝΘΥῪ ΟΓΟ88, 80 ἸρΏΟΠΊΙΠΙΟΙ18, νγἃ8 500 
σοηνογίοα ἴο 8Δῃ Θηβίρηῃ δη4 ἃ (τορἢν, δἱ νη οἢ (ἢ 6 
ψ οἰκο ἰγθιηῦ]6, ἢ οἢ ΕΠ 6 Ρίοιιβ δάογε, δηἀ δηρεβ 
νϑηθγαῖθ. δὸ ἰδαΐ, 88 Εὐυςῆνπη 8 Οὔβογνθϑ, τὸ πᾶν 
τἔχνασμα περιετράπη κατὰ τῆς κεφαλῆς τῶν ᾿ἸἸουδαίων, 
καὶ τοῦ πατρὸς αὐτῶν τοῦ διαβόλου. ᾿ 

10. ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλάτος. ΤΠ ψονὰ 
τίτλος 15 1πΠ6 Γι δίϊη ἐϊέίως, Μ ὨΙΟΝ βρη ῆθβ 4 Ψ ἢ 6 
θοατγά νι δὴ ἰπβογριίοη ἴῃ Ὀ]δοῖς Ἰοιΐοιβ, δ κοα τὸ 
βοιη Πρ ἴῃ ΟΥΔΘΓ ἴο τπηᾶκ Κηονη 5016 οἰγουμ)- 

“ Οὐ νον ἘΠ τ τἶι}8 τοιηλγκΚβ: Οἱ μὲν οὖν Ιουδαῖοι συσταυ- 
ρῶσαι τοῦτον τοῖς κακούργηις ἐσπούδασαν, ἵνα τῇ κοινωνίᾳ τῆς πονη- 
ρίας, ἡ πονηρὰ ἐκείνων φήμη τὴν ἀγαθὴν τούτον συσκιάσῃ. 

Α ἀϊηνϊηιϊνε ἔγοτι ἐϊέμϑ, νυν ἢ} ο}} σΟΙΠΊ6Β ἤγοτῃ τίτος, δηά (ἢδῖ ἔγοῃη 
{πὸ νεγὺ τίω, τί οἢ δἰ 68 ργορογὶν ἴω δἴγεϊον ουΐ, ἰο Πο]ὰ υρ ; 
δηὰ Φά)γ, ἴο οἱ υρ ἴο πἤοπουγ. Τίτλος, ἱπογείοτε, τπθϑῃ8 ἃ θοδσά 
δυδροηάεὰ Ὀγ, ΟΥ λβίεηεα ἴο, 8ηγ (πίηρ;, ἴο ποίῳ βομπηβί ΐωρ οοη- 
πεοιοὰ ψἱτ ἴτ. 

ΡΥΟΙ͂,. 1Π7. ΟῪ 
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ϑίβησα οοπποοίοα νη ἢ ̓ {. Βυΐ ἰξ δβρϑοίδι ν πιθδηΐ 
86 ἢ δὴ ᾿ΠϑΟγΓΙρΓ ΟΠ ἃ8 νὰ8 οἴδθῃ δεῖ ὉΡ ἰο ἀθηοίθ 
{Π6 σϑιι86 οὗ δὴν οἤθ᾽ β σοῃάειηηδίϊοη οΥΓ Ἔχθοιῖοη. 
ΟΥ̓ 15 βρη! βοδέιοη ΝΥ δἰβίβιη χίνθϑ ὩΔΏΥ ΘΧΔΠΊΡΪ68 : 
6Χ. 5Γ. 1᾿ν. 4, 10, δῶ. ϑδυρτγα ναῖναϑ (6 0}1 εἰ}}8 
οὐ ἰΔὈυ]ὰ χα 681. δυρίοη. (Αἰτρ. 84. ϑϑγνιιπὶ οὗ 
ἀειγαοίαπι ἰΘοῖ 5 ἀγρϑηΐθδιηῃ ᾿ἰδπη δὰ σδγηϊῆςὶ οοῦ- 
δϑιϊπι ἰτδά!ἀϊτ, αὐ τπηδηῖθυ8 δ 8ς 5518 δίᾳαῃ!θ δῃηία 
ΡΘοίιι5 οοἶΐο ραπάθηκζθιβ, ργθοθαάθηΐία (ἰυϊο, ᾳυϊ 
σϑιιεᾶπιὶ ροθης ᾿πεἰραγοῖ, ρϑι σορίυ δρυϊδητ τ οἰγ- 
ουπηἠιςοτγοίαγ. ὕξΕγραψε 18 δα ἴῃ [ἢ6 ρορυ]ᾶῦ 8686 
ἴον λ6 ογαἀογοα ἰο δ ιυγεἐέθη; 458 ἔθηκε,  ὨΙΟΝ ΟσΟυΓΒ 
78. δίϊῖογ ; δηὰ ἐμαστίγωσε ἰῇ νογ. 1. ΤΏὨΙΒ ἸΠΒΟΓΙρ- 
τἰοη 18 ἀρία!!εα αἱ {π|} ἰοησίῃ Ὀγ δί. Φοδη; Ὀυΐϊ ὈγῪ 
1ηὴ6 οἴπον Ενδηρε] 818 ἰδ [5 δυγιιὶσο, 6 ᾿πβογρ- 
[0 Ψν88 ψνγι 6) 1ῃ ἃ ἀυθ!οι5 ΠΠΔΉΠΘΓ, ἃ8 ΠΟΙ ΠΊ6η- 
ἰΔίογβ ϑῦρροβθ, ἐπ αν δίοπ; ΜὨΙΟἢ 866 ῃ}8 ρσγοῦδθϊα 
ἔτοιῃ Ρ αἴθ 8. γοϊϑίηρ ἴο ἤανα 10 ἱΐογθα, βαγίῃρ, 
“Πὲς 1 ὰνο νι θη, 1 ἤν νει θη." β 

2Θ, 24. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄῤῥαφος. ὅ866 1Π6 ποία οὐ 
Μαῖι. 47, 856. Τῆς ἱμάτια (ἔοι {π6 ρίυγαὶ 18 θα 
ι.ι5684 ἰοῦ {πΠ6 βίησυϊαγ) Ψψογα ποί {Κ οὖὺγ οοαΐβ οἵ 
οἰοαζς, Ὀὰ1 σοηβἰϑιαα οὗ 4 Ἰοηρ Ρίθοθ, δβήυδγθ, οὐ 60 
οἵ οἰοίῃ, ψῃ οὶ γὰ8 το] θα γουηά [ῃ6 θΟΩΥ (866 1Π6 
Ὠρίθ οἡ Μαίι. 27, δ0. δηὰ Μϑδικ 4, 51.); θὰῖ οὖς 
1, οτα δ χιτὼν, 1. 6. (Π6 ὑπ ῦ ρατιηθηΐ ογ (ὰηϊς, νν88 
ἄρῥαφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου, ηοΐ δονγῃ νν ̓ἰ 
8 ὨρραΪθ, ογ- ἐοηηροῖθὶ ψ ἢ οἶαθρ8, θὰ ψονθῆ 
{πγουρσρῇουί. Τῇ σης 8 οσοπιηιοηἐψ σοπβίϑίθα οὗ ἔπο 
Ὀίθο68 - οἵ οἰοίῃ, οἠβ Ὀείογθ, [Π8 οἵμογ "6 ῃϊπά, σοη- 
ποοϊρα ὈΥ Λόμία, ῥαφαὶ δῃὰ ῥαφίδες, εἶαδρ85, οσ 
Ποοκθ. Οἱ 4 αἰβδγθηξ βογί, ἤοψδθυθῖ, ψὰϑ ΟἿΓ 
Ι τά 5 ἰὰηϊς, ΝὨϊοΙ, ννᾶ8 ποῖ σοηπροίθα ὈΥ οἶ43ρ8 οΥ 
ἤοοκβ, θὰς ψόνθη πγουρῇοις, Κα οἷιν σέοοζίηρε. 
Ηδηςθ, 88 16 ἀἸά ποΐ δαπξ οἵ θοῖηρ αἰν!ἀδ4,, τΠ6 
80] 016 18 σαϑί ἰοΐβ ἔογ ἰΐ, νν]}16}}, 88. ἢ 88 86ι8Γ, 
σου ]ά θ6 Θαϑιὶν ἀοῆθ. ὅ66 Εδγγαγ. 46 τὰ νϑϑί. 1, 16. 
δηὰ Βγδυη. ἀ6 νοβί. Ηρ. ῬΤῆδγα 15 ἃ ἀθβοσιριίοη οἷ 
ἃ [ὰηϊς οὗ {Π]8 5ογέ (παπιοῖγν, Δάγοη᾿β νϑϑβί) ἴῃ ΨΦ086}}}. 
8, 7, 4. (οἰοα ὃν ΝΥ εἴ8.) ἐστι δ᾽ ὁ χιτὼν οὗτος οὐκ ἐκ 
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δυοῖν περισμημάτων, ὥστε ῥαπτὸς ἐπὶ τῶν. ὥμιων εἶναι καὶ 
τῶν παρὰ ἐλευρὰν' Φάρσος δ᾽ ἕν ὑφασμέναν σχιστὸν 
ἔχει βραεγχωτῆρα. πὰ ἃ 366πὶ5 ἔγοπι {μ6 ἔρον 
Ῥϑρβϑθρα οἵ ἃ ΒαθΌΙηϊσ4] ψηΐογ (Ομ ὈγῪ Ὅλον 
ἐπαΐ δυο Κιβά οὐ νϑϑέπιθηϊβ ψεγα ποῖ υπυδυαὶ 
ἰο Ριϊθβϑίβ. ϑερβοιῖη, 0]. 85, 1. Τταάϊο. Νοὴ 
λοϊμηῦ ναβί68 ῃοῃ σα ]65 ορυ8 8οῦδ, 8688 οριι8 ἰ6χ- 
[ο1185. Ευδίδι! 8. οα Ηοιῃ. 1]. Ρ. 1479. τηθη 008 
[ῃβ πέπλοι, ἃ βογί οὐ ψψοπηδη᾿8 ραγιηθηΐ ρίπηθαὰ οσ 
οἰδβρθα δὲ {π6 βῃου!άθγ, ὑὰϊ ψόνϑη {Πσουρδουΐ, ἐπὶ 
ἄῤῥαφους ὑφάσματος. ϑυοῖὶ, ἴοο, ψὰ8 {ῃ6 σχιστὸς, ἃ 
βου οἵ οἰοαΐκ τῃϑημοημθα ὈγΥ ΡοΪ]ιχ, 7, 18. δηα 80 
οΔ]]6α θδοδιι86 ἃ ΏΘΓΘ ρίσοο ὑβεα Ἰι.8ξ 88 1ἴ ψὰ5 γεηΐ 
ἔγοίλ ἴῃ6 σεῦ. ὅδ {6 ραββαάζο, οἵ Ψοβθρῇυβ δῖ 
θεΐογα οἰοά. 

24. ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, ἄς. ΤΠ ραββᾶρα σα- 
ἔογγοα οὸ 15 8. 94, 19θ. Βιυιΐ σοπμηρηίδίοιβ ἃγΓα ποῖ 
Ἀρτοοὰ ψῃοίπον ἐπὶ Ῥβαὶὰ δα ἃ γοΐδγβησα ἴο [6 
6836 οἵ (Πγιδῖ, οὐ ηοῖ. Μοβῖ γϑοδηΐ οὔδθϑ ἃγὰ οἵ (ἢ6 
ἰδίίογ ϑρίῃίοη, δηἀ πηδϊηξαῖῃ (μας (ἢ6 ΨΟΓΒ 8Γ6 Ἴ0 
»γοράδοψ, ὰϊ τοϊαΐθ 80] εἰν ἴο Ὠλανιά, δπὰ ἃγὰ ἴο ὃ6 
τοίοτιοα ἰο {186 γϑυθὶ ]!Πο οὗ ΑΡβδίοιι ; ϑίῃοθ ἴὭΔηΥ 
{π|8ρ5 οσσυγ ἢ {π6 Βα] α18 νῃ]οἢ ἤᾶν ΠΟ σϑίβγθῃςβ 
ἴο 768118 : ποι ίΠογ (45 Καϊη. {Π1}158} 15 {Π6ΓΘ ΔῺΥ Ρ6Γ- 
ὥὔποηογ ἴο [Πε ῥγββϑθηΐ οΆ86 ; βῖίηςε [ἢ6 Βομηδη 804 1618 
ὙΘΓΘ Ποῦ ΘΠΘΙΏ168 οὗ Ψεβυ8, θυζ τπηογοὶγ ἐο]] ον α (μ6 
συϑίοπιθ ὈΥ ΨΏΙΟΝ ΘΧθοι 006 Γ8 ἔοοῖκ (π6 οΟΙοΙ 68 οὗ 
ΟΣ πλ 188 Παρ [4 }}Υ Ραηϊϑηοα. ΤῊϊ8, Πο Εν ΟῚ, 866 18 
ἃ ὙΘΙΥ ΨΜΘΩΚ ἀγραπιοηΐ ; [ῸΓ 1 18 ηοΐ τηρϑξ 10 Ὀ6 
αϑ8ογίϑα (δι {ἢ6 τυλοίο Ῥϑβδΐῃη 158 ργορῃοίο. οβθημι. 
Δηα Κυϊηοθὶ] υπϊΐ6 ἴῃ βιρροδβίηρ (Πδὲ δι. Φόοῇη αρρίϊοά 
[Π6 νογαβ οὔΠπὸ βαϊπὶ ἴο {π6 ργδϑθηΐ ρΌΓΡΟΒΕ ; δηά 
{Δ 6Υ. αϑβίρῃ ὁ {6 {ἢ18 86η86 “ΜΥ σϑῦθηϊουβ βιὺ- 

᾿ 7δοῖϑ τηδἶκα {ΠπΘΙΏΒ6Ιν 68 80 80. Οὗ τὴν ἀοδίῇῃ, {παὶ (ΠΟΥ 
ΔΙτοδάυ, 85 1 ψογο, (ΠίηἸκ οὗ ἀϊν! ἀϊηρ᾽ ἸῺ οΙοί 68, 1. 6. 
ΤΩΥ ΡΙΟΡΘΟΓΥ δηά 8ρ0118, ἃ5 1 1 ψογο δοίυδ!ν ἀδαα." 
Νον ἰἴ 15 ἔγιι ἐπᾶὶ {Π6 Τογηνΐα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ 
ἸΏΔΥ ϑ8ο:Π]ΘΕ]ΠΊ|68 ΠΊΘΔΠ ὯῸ ΙὩΟΓῈ πὰ 800 ἢ ἃ [ΠΙηρ᾽ 
80 ὨΔρραοηρά, {πὲ {Π1|8 οὐ {πὶ ραββᾶρα οὗ δου ρίιγθ 
νοῦ α ἀρρϑᾶγ ρογίδβοιΥ βυϊ δά ἴο 11. (δ66. δυγρηῆαβ 

Ι ὧν 
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οὔ {6 τηοάθ8 οὗ ηυοίδί!οῃ, Ρ᾽ ᾧ, 5664. δηά Ρ. 167.) 
Υεί λόγο ἴῃ6 ψογάϑ οἵ (ἢ 6 ῥβδίιη σδηποῖ Ὀ6 ργονϑὰ ἴο 
Πᾶνο θοοη ἔμ] Π]1Θἀ ᾿ἢ 1Π6 οα86 οὗ Πλεανιὰ," 1η ΜΓ, 
8ἃ8 ἴῃ (δῖ οὗ οἷν ϑανίουγ, {π6 τηοϑί τηϊηυΐθ οἸἰγοῦτη- 
βίδῃςοβ ψ6γθ [τ γα] (Ὁ Π|]|οΔ. Απαᾶ 88 ἰο δοπιθ 
οἶον" ρατίβ ῃοΐ σογγθθροῃαϊηρ;, {πᾶ 18 η0 ποτα ἰΠδῃ 
18. 1Π6 οᾶ56 ἴῃ δἰπηοβί 411} [Π6 ργορ θοαὶ ψΓΙΈΠρΒ. 
Βεβίάἀθϑ, ἃ8 Τιϊ πὴ οὔϑοῦνθβθ, [{ 185 ρ᾽αῖίη {παῖ 16 
Ἐνδηρο 5ι τοραγάθά [η6 Ῥβαὶπὶ ἃ8 ἃ ργορῆθου, δηὰ 
(ῃ18 δνϑπὶ 8ἃ58 ἴπ6 δ] Π]Ιθηϊ. Αἱ δΔΩΥ͂ γαΐθ, ΨῈ ἃΓθ 
δΒουμα ἰο δὐπιΐ, ψ τ Οτοίαβ, (παῖ ἰς 88 Ὀγουρσῃῖ 
δδουΐ Ὀγ Ὠινίηα Ργονίάδηςε {πδὶ [ἢ 686 8ηἀ 5:6 ἢ [ΚΘ 
(ηρ8 βῃοι! ἃ Ὀ6 ρογίδοι ιν {Ὁ1Π{}ΠῚ6ἃ ἴῃ (γιβῖ, ποῖ 
ΘΏΪΥ δοοογάϊϑηρ ἴο {6 ργονογυϊδὶ 56η86, Ὀυῖ κατὰ 
πόδας ; τῃαΐ ἴῃ Πίπα αὶσῃξ Ὀ6 βοθη ἃ σομηρδίϊοῃ οἵ 41} 
(Πδὶ δὰ Ὀδ6οη ριραϊοιαά. 

Νον, 848 Ψὸ ἰϑάγῃ τοὶ {πὸ οἵογ νδηροὶϑί8, {Π6 
διιη, 85 {{1ηὴ ἀεἰοβιίδιίοη οὗ {πΠ6 Βογγὶς ᾿πρι θῖν, τ τ{}- 
ἄγοιν 115 σῃΐῖ, ἀπά ἀδγκηθ88 ονογβργοδά {π6 ψ ἢ οἷα 
τορίοη ἔγοηὶ {Π|6 δίκῃ ἴο {π6 πίπίῃ ἤοὰγ. Αἱ {Παῖ 
Δ [Ὁ] ροτοά να ἂρ (οἱ ὰ ῃδύ ἃ 5Κ11] πηι θη) δι οἰδη. 
Θχοϊδιιηθά, “ Αἰὐὸ θυβ, δὰϊ παίυγα ραίίυν "566 
ατοῖ. ἴῃ ἰος. δηὰ ἀδ γογιίδιθ, ἴ.. 8, δηά Ηιιοῖ Ὥέδηι. 
Ἐνδηρ. Ρ. 42. 

45---7. 81. δοίη ον ργοσθϑάϑ ἴο ἢδγγαίθ Δηοῖ Ποῦ 
εἰγουϊηδίδησθ, οπλἰοἀ ὈΓῪ ἰπ6 οδπεγ Εὐνδηρεί!ϑ[8. 
Ἑιστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ. δίῃσα πιθηϊίοη 18 ἤθῦο τηϑάθ ον οἵ [6 
πιοῖδῃον οὐ 6805, δῃά βίησθ ποίῃϊπρ 45 Ὀ66η βαϊὰ οὗ 

- ὲ δ 0 ψοτγε (014 ἰμαἱ Ὀανι δ ροοΐβ ψψεσγὰ 18 αἰνϊἀεὰ ; 
δη {ἤεγα ΔΓΘ ΒΕΤΟΓᾺΪ ΟΕ ρασϑαρ65 ἰῃ 6 29 Ῥβαὶπ, μαγιου Δ Ὺ 
τῃαῖ ἴῃ ΜΠ] Οἢ τηδητίου ἰδ τηλάε οὗὨ ρἱεγοίηρ; ᾿)15 ἤδη 8 δηὰ ἢ 8 δεῖ, ἴο 
᾿ν ΠΙΟὮ ΠΟ οἰγουπμηοίδηςσε οὗἩ Πανὶ 5 Ῥεγθοηδὶ 88 ἢρ8 δ6θῃ}8 ἴο ἢανθ 
ὈΟΓΏΘ ΔΗΥ χεβετηδίδηοθ. ἴ{ (πογοΐογα 866 π|8 ἴο πὲ ἐχοεθήϊηρ ργο- 
ὈΔΌ]ς, 1Πδἴ ἴῃ {}}18 δογὶ μίυγε δηὰ δοιηο οἴ βεῖβ, ἴῃ6 πυϊηὰ οὗὨ {πὸ γγο- 
ΡΠαῖ ννᾶ8 {πγοννῃ ἰηΐο 8 ὑγεϊεγηδίιγαὶ δοβίδογ, ἴῃ τυ οὮ, ΟἿ 508 
βοογαῖ ᾿η{ἰπηαίῖοη ρσίνθη ἴο Ὠΐπι δαὶ ἢς (Ποτγεΐη μετβοηαίεα ἴΠ6 Με5- 
ἰδῆ, ἢ6 ὑγτοίθ Ἔχ ργ 88}γ ννῆδῖ (ἢ ϑρίτιῖ ἀἰοίϊαίοιὶ, τυ πουϊ ΔῺΥ μᾶγιϊ- 
ΟΥΪΔΓ σοραγὰ ἴο Ὠϊπηβ6 ]; 80 ἰπαϊ Ὀανία πιὶρϊ, ἴογ δὴγ {πίηρ ἴ οαη 
βηά, νυνὶ ἢ δαυδὶ ὑγορτίεῖ παν γι 6 δι ἢ ἃ ρμϑδίιη, ᾿ξ ἢ18. ψμοὶς 
Ἐ1ἴδ μαὰ Ὀδδη 88 ργοδβρεγοῦβ δηΐ ρεβϑοθβῦ]ς 898 ἴῃς χοΐμῃ οἵ ϑοϊοιῦοῃ 
ἷβ δοη. . (Ὠοαάτ 4ρε.) ἮΝ τ ἢ 
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᾿ΦόΒβΘρῃ ἀστίηρ [ἢ 6 ψΠοΪ6 Ὠἰβίοσυ οὐ (τ 80᾽ 5 τ] ἸΒΈγΥ, 
1{ βθϑιῃ8 ΠΙΡΏΪΥ ργόῦ8 16 τΠδὶ ἢ6 νγ88 δἰγεδαυ ἀθδᾷ, 
Μαρία κα τοῦ Κλώπα, 561]. γυνὴ ὙΠ6 ΟἸορα8 Πϑι8 
τηθης] οηθά 18 ποΐ (ο Ρ6 οσοηίουπάοα ψιῖἢ τἢ6 ΟἸΘΟΡ88 
οὗ νοι) ψϑτσοδὰ ἴὴ [ἀκ 24, 18. ΕῸΓ (6 Π8ΠῚ6 
Κλώπας 15 αν] ἀΘη1γ οὗ Ηοῦτον οτίρίη, θυὶ Κλεόπας 
18 84 Οστεοκ δρρο]]αίίοη, σοηϊιγδοιοα ἴτομῃ λεόπατρος, 
88 ᾿Αντίπας ἴτοιῃ ᾿Αντίπατρος. (ἸΘΟρΑ8 18 [Π6 88Π16 
ὑββν ψ 1} ἢ1πῈ 0 18 δἰβούθογα οδ]] θα ΑΙρἤδυβ. 

ΟΓ Μάᾶγγ ἰ5 βαἰα ἴἰο θῈ νἱΐδ οὐ ΟΙοραβ ἴῃ Μίαι(. 27, 
δθ6. δῃηά ᾿τῃηοἱῇοσ οἵ διηθ8 δηὰ «0865 1ὴ Μαῖκ 15, 14. 
Βυΐ 1ὼ Μαεαῖὶ. 10, 8. δά Μετ 8. 17 δηῃά 18. .4Π168 
Β0η οἵὗἩ ΑἸἹρἤδοὺβ 15 ηηθηςοηθα δπηοηρ ἴἢ6 ΑΡοϑβί!θ68. 
Ηοννοσ, ἴΠ6 πᾶπι68 (Ἰθορα8 δηα ΑἹρἤδβυβ, ἰπουρῇ, 
ΔΟσΟΓΟΙηρ' ἰο ΟΌΓ ΤΠΔΏΠΘΓ οὗ ψττηρ, (ΠΘῪ 566Πὶ ΡΘΓῪ 
ἀΙἴδσοηῖ, ἃγα θαϑὶν ἀογίνα θα το ΟἿΘ ΟΠΟΙΏΠΊΟΣΝ 
ΒΟΏΓΟΘ, Ὠδηηοὶν, ([ῃ6 ΗΘ. ΤΊ, ν ϊοἢ τηῖσῃς θ6 6χ- 
ὈΓαββθα ποῦ (Ποἶρϑὶ ογ ὉΠ ]οραὶ. “ΤΠ [ΌΓΠΊΘΓ Ῥγο- 
ΠυΠοϊδίίοη 18 [Ὁ] ον ὈῪ Μαίπον δπαὰ Μαγκ, ντἢ 
[Π6 τα]θοιίοη οὗ [η6 Ονϊθηίδὶ δϑρὶγαΐθ, δηά {16 δά 4]- 
το οὗ 1ῃ6 Οταοοῖ ἰογηδίϊοη ος; ΨΏθηοο ν ἢᾶνθα 
᾿Αλφαῖος ; ἃ8 ἴῃ Ηαρρ. 1,1. ψἤογα ἴἢ6 δορί. ἘΧργθ88 
ἋΠ Ὀγ ̓ Αγγαῖοςς. ΤἼηΘ ἐαξέθγ' ταοάθ 15 δαορίοα Ὀγ δῖ. 
Φοῆη, ψῆο [48 Κλωπάς; ΠῚ Ὀοΐησ σῃδηρθοα [0 κ, 88 
ΤΌ τῇ 4 (ἤγοη. 80, 1. 15 ΘΧΡΓΘΒ86α ὈΥ Φασεκ. (Κυΐη. 
Ροιί., Ηυρ.. δηὰ (ὐΔ06γ.) δ0 αἷβο ϑοάδάγιἀρε, ψῇο, 
ποννονογ, ἰγυϊν οὔβαγνοβ, ἰΠΐ δῇῖθσ 4]}1, ψ οδηῃοῖ 
ΙΓ σογίδι ΠΥ ἀδίογηηθ ἐῃ6 αυδβίϊοι), (Ποιρῇ, Κα 
τιοϑβί οἴπον υπἀεοιοσγιη! δα ροϊηΐ8, 10 18 ἃ τη δίο Γ οὔμο 
στοαΐ πηρογίδηςα. ἢ 
᾿ 95, Μαρία ἡ Μαγδαλήνη. ὅ66 (Π6 ποία οἡ Μαίϊ. 
Φ7, δδ. 1δ, 30. κὲ 8,24. Βγ (ἢ τὸν μαθητὴν παρεσ- 

τῷτα ὃν ἡγάπα 15 τησδηΐ ΨΦοἴη, ψῆο ΟΥ̓ {}18 ΟἸΓΟιΙΠ)- 
Ἰοουςου ἔγααυθη!!γ ἀεδιρηδίαβ ἢ] 7861. ὅδθα {6 ποία 
οῃ 18, 28. 18, 1δ. ᾿ 
- 46, [Γύναι, ἰδοὺ ὁ υἱός σου, ἱ. 6. οϊη8η, ὈσδΠοΙά (ἢ γ 
80η, 8δη4 τοραγὰ ἢϊπιὶ Ποησοσίογνψαγαά 8ἃ8 80 ἢ." 80 
γι. Ζ Ἐπ. 9, 297. Ναιησιια ογις βία τὶ ρθη ΙΧ 
(( ῥτο ρϑηϊτςθ), βοϊαπηαια Ογθυβε Νοηθη ἀοἤιοεί. 
εἰ Εεΐορ. 8, 104. οἵ ογῖβ 101] πηᾶρηϊ8 Αρο]]ο. 
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(Καὶη.) 1 δὰ Ἐπτίρ. Ηετγδαοῖ. 280.  πογα ἴῃ 8 υθῦΥ 
αἰδοιηρ ραββαᾶρα (Π6 ο]] Ῥαάδρορσιια ἀοίνοτβ 1Π6 
δδ γοη οὗ Ηρσγου ]οβ το ἴῃ6 Βαηα8 οὗ {86 (ΠοτΓι5, 
ΜῈ τῃ686 ψογάβ : γενοῦ δὲ τοῖσδέ συγγενὴς γενοῦ φίλον, 
πατὴρ, ἀδελφὸς, Χο. Τὸ τ6 Θχαιηρίεβ οὗ γύναι ρΡγο- 
ἀυςσοά Ὅν {π6 σοπιπηρηίδίοτθ, 1 δα Ριἰιιϊαγοὶ 8. 
ποτα ἘΠαηϑίοοϊ θα (ἢ. δΔἀάΓ6 8568 8 ν 6 : ὦ γύνας. 
Ἐπ γΙΡ. ΑἸς. ὦ ᾧ. γύναι, ογΘ 866 ακοῆβθϊ. Τιιθο- 
ογῖῖ. ἃ, 24., γᾷ. Θάρσει, ἀριστοτόκεια γύναι. ΓὮ]5 οὐ- 
Οὐγ8 ΠΟΤΕ ἔγθαυθηθν ἴπ {πὸ ἱγαρεάϊδηϑ ἤδη 1ἢ τῆς 
ΟἾΠΟΥ ὙΓΙΠΘΓΒ. 

47. ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. ΑΒ ἴῃ 4} ἐδη38 οὖν 1,πὰ 
᾿ιδὰ 86ῖ ἃ ρεγίδοις δχδιρ]θ οὗ δνϑὺν νιγίιθ, τῆι αἴ8οὸ 
ἐϊὰ πὸ πον ἰῃδί οὗ ον δηὰ δδοι:οηαΐθ οᾶσγε οὗ ἢ15 
Το ἰἶνο5 ἀηα ἔγιοηήβ. Ηἰ8 πιοέδοῦ Ἐς ὑδσηυσαῖδεοε 
δηὰ σοπβσηθά 10 {Π6 ὁᾶγα οὗ ἢ, ἴο βου ἐδ δά 
Βοτπα ἃ {γ0}Ὺ ἰγδίεγηδὶ αἰοοιίοη, τἢδὶ ἢ6 τοῖρῇς 
ΒΟΥ ὕο Πδγ ἴΠ6 ἀυτγ 8δηὰ δῇογά ἤθγ (86 βυρροτί οἵ ἃ 
δοῆ. Ηἰ8 ῥγοπαά ἣα σοιηπποπάρα ἰο [Π6 τηδίογηδὶ 
ΑΓ ΟΥ̓ ἢἷ8. πηοίμογ. (Καϊη. δηὰ Τ4η.) Αἱ ἴδια 
ϑυδαιά δώματα, ἀομδο, ἑοριθ; 8ἃ5 ἴῃ 8 Μδϑος. 6, 427. 
ῷ Ἐκξάτ, ὅ, 47. Αςοἰβ 21, 6. Φοδηι 16, 82. ““ΝοΟΙδίηρ' 
οὔϑογνοβ 1, Δ ρ6) ἢ88 Ὀ66η δοοοιιηἰθα 8ἃ το βδόγοι 
αἱγ ἔγομι 81} αῦθ8ϑ, ὈῪῚ 1Π6 νϑσῪ Ἰηϑίϊποῖ οὗ Ὠδίυτο, 

(ἢδη ἴο ΒΡΡΟΓΕ ΟὨΘ᾽8 ρδθηίβ τῇ {Ποῖτῦ οἱ ἃρα, οΤῚΠπ 
Ῥονθγίγ δηὰ νδηῖ. βηςο διπμοης {Π6 ᾿4ῃὴ)ν8 οὗ δοίοῃ 
1818. 88 ΘΒρΡΘΟΙΔ ΠΥ ὨοίδΌ]6: ἐάν ᾿ς μὴ τρέφῃ τοὺς 
γονέας, ἄτιμος ἔστω." ([,Δῖρ6.)})ὴ Οτη {Π|686 ἔννο νϑῦβϑαϑ 
ΕΛ ΠΥ πλ108 οὔϑοεγνεϑ, Ἤδη ἀποθνήσκων παρατίθεται τὴν 
μετέρα τῷ μαθητῇ, τὴν ἠγαπημένην τῷ ἠγαπημένῳ, τὴν 
παρθένον τῴ παρθένῳ, παιδεύων ἡμᾶς φροντίϑειχκ τῶν 
γονέων ἄχρις ἐσχάτης ἀναπνοῆς, ὅταν οὐ μόνον οὐκ ἐμιποδί- 
δωσιν εἰς ἀρετὴν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον. συμφιλοσοφῶσιν ἡμῶν 
τὰ σωτήρια. . 

28. μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ ̓ Ιησοῦς ὅτι πάντα ἤδη τετέλοσο 
ται, Ὁ {168 ἱπιοχργοίδιιοεα οὐ Ἔμ6ϑα νοσαβ ἤδη τετέ- 
λεσται ΒοτῖΟα, δΔη(ἀ 1 νϑγ. 80. τετέλεσται, σοΙη πο Πίδίογα 
8ῖ6 οἱ αὐυἱΐο ἀρτόθα, δῃυ τα δι ΟΠἼ6Β, 85 ατο- 

ἡ γειβίεϊη οοτηραγόο [ιοίάη, ἴοχ. 49. ἀπολείκω 'Ἀρεταίῳ μὲν 
τὴν μητέρα μου τρέφειν καὶ "γηροκομεῖν. . ᾿ 
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{15, (ἰδϑδιιρθοη, (ὐδιηογδσι 8, Πόβοηηι,, δ Κυϊΐηοοῖὶ, 
ἴακΚα {ἰδίῃ ἴο Ὀ6 84 Ροριυΐας δχβγοβϑϑίοῃ ἔῸγ “" 1 18 4} 
ΟΥ̓ΘΓ ψ ἢ 26, 1 δὶ αδουΐ ἴο Ὀγαάς 6 ΤΥ 1881 :" δηά 
{πῸν οἷα Ηοιιοῦ: τὰ δὲ νῦν πάντα τελεῖται, ἃηὰ 
Ῥμιοχ. ἂρ. Οοπσυτη, ψηο, 6 ἀθουΐ ἴο ἀϊ6, 8808, 
τέλος ἔχει τὰ πάντα μοι. ϑδηθο.ἴη (Εἴ6ο. ρογδοίιη) 680. 
Βυϊ] γδίῃοσ δϑϑϑηΐ ἰο ἰῆοβϑο δησοϊθηΐ δῃά τῃηοάθιῃ 1}- 
ἰθγργοίογβ, νῇο [8 Κα {Ππ|ὸ ογ 5 ἰο ἀθηοΐο, “ πον 
{δῖ 4}} ψ ϊοῖ ἢδ Πδὰ ο ροτγίοσιῃ 1ἢ 1Π18 ψοῦ]ὶ, νν88 
ὨΟΥ͂Ν ΘΟΓΟΙΊΡ} 5Π6 8." ΘΓ ΆΡ5, Πού νου, 1 τυ δ6 
μειίογ, ψτἢ ΤΙϊζίπιαη, ἴο ππιῖα δοέ βθηβ68: “ρει- 
ςοἰνίηρ ὑμδΐ ἢ15 εηἀ ΔρΡρυοδοπεά, δηα σοηδβοϊουβ {μι 
δ δα Δδοοοιρ]βηθα 4}} (Πηρ8, ὈοίΒ Ὀγ ἐοιηρ δηά 
Ὀγ βυ ἴδγιηρ, ψὨϊοὶ ψΌΓΟ, δοςογάϊρ ἴο (86 ὅ.Πρ- 
ἴωΓ68, ἰο θ6 ρογίογηδε. ΙΔ 80 σοηηθοίβ ἵνω 
πληρωθῇ ἡ γραφὴ νἱζὶϊ τῆ6 ρῥγδϑοθάϊηρ ψογάβ. Βυῦ 
118 866 18 βοδγοοἶγ' δἀτηΐβ81:0]8.:ς ΤῊ σοπηοη οσοῦ- 
βίγυσίοη τηυϑὲ Ὀ6 τεϊδιηθά. Πάντα 15 (ο.Ὀ6 [Δ Κ6ῃ 
γοοίγιοἐϊυοῖψ, 1. 6. ἴῃ ἃ ᾿Π]ΒΏΠΘΓ 8], 4}} θυ [6 οἰγοιτη: 
Βίδῃοθ οὗὨ [γ15 δ] γβίίηρ δηά "αν ηρ νἹΠΘΡῈΓ δάτῃ!8- 
ὑδοτθᾷ. Μοϑὲ τϑοδηῦ σοιηπιοηίδίο!β, ἤονονοῦ, (ε 
Ἐοβϑῆμ. δη ἃ Κυΐϊηοοὶ,) (δ1η]ς ἐπὰϊ (ἢ 6 ραββαρὸ οὗ [5. 
69, 9:2. 15 ποῖ 8. ργορῇθου, ἐπα ποῖ πϑϑηΐ οἵ {Π6 
ἈὲΘβ8184}), ἴο ῇοπ, {ΠῸΥ 540, [Π8 ΟἰΓ868 δηἋ ΠΏΡρΓΘ- 
σϑίοἢ8 δί νοῦ. 28. ἃτ6 Ὠηβυ1 4016. Κυϊηοοὶ γϑιηδγκβ 
(δὲ δὲ. Φοἢη αἀοοοπιπιοαάαέος ἰἢ6 ῥαββᾶρα ίο (τι. 

" Κυϊποοῖ (ἤδη οὔϑογνοβ (ἔγουη Οὐ ἰ δηὰ Ἠοϑθητη. Η 191, [πὸ γΡ. 
1140. 86ς, Ῥ. 1,.18---40.) «αὶ {πε δενὰθ ννεσα ἴοπα οὗ δρβακίῃπρ 
[οΓΙ5 δῃὰ μῆγαϑεβ ἀογίνεα ἔγοπγ) ϑογρῖιγθ, Δα υϑοὰ ἴο ΓΕΙῸΣ (ο (Π6 
Μ6β5ϊδῇ δνεῦὺ μαϑβϑᾶρε οὔίμε ΟἹ ᾿1 εδοιαπηεηῖ νυ ΠΙοἢ σου] ἴῃ δὴγ τρδη- 
ποῦ ὕ6 ἰπουρίιτ τὸ παν τεΐεγεποα ἴθ δῶ. ““ Ἴπυ5, 4150 (Ἑοη 1865 
86), ἰῃ {πε ἀρε οἵ Ομτἰδῖ, (δ τισάς αὐ ἐηϊτογρτγεϊαι! οη Ὠδα τον ὑγ6- 
ναϊεηῖ διηρης (6 ῥτἰτηϊἶνα ΟἿ γ] δ 188 ;. 80 Παἴ {Ππὸ γ 16 οΓγοὰ ἴο (ἢ 
Μ εδβϑίαϊι βνεσῦν ρϑβϑϑᾶρὲ οὗ δου ρίυγα νυ] ἢ, ἴῃ ΔῺΥ ννογὰ οὐ βρῇ γαββ, 
ταρῆς Ὀ6 (ποιρϊ ἴο αν Ὀεδγίηρ' οἢ (6 δοίϊ οη8, ΟΥ̓ γϑβοιη ]Δη 
ἴο (86 ᾿αυϊῖΒ, ΟΥἨ ΟἾ γ᾿ Ἰϊδ ; δβϑρεοία!γ ἰῃοϑα πνΐς ἢ Βῃουΐὰ δὐυμπι 
Βγδίο ἃ βϑγβροῃ οἵ ἱηϊορτιν δορὰ ρίσίγ, θὰ Ἰασδουγί πες, υηὰ δῦ ον 1}5 οἔ 
ΘΥΕΣΥ Βοσὶ." Βαϊ, ἔγοι ὑμ6 ἰυγῶ οὗ {86 μᾶδϑαρβ, 1 τπϊηἰκς ᾿ἴ μαι} Ὁ 
ΔΡΡθαγβ {πὶ (ῃ6 Ἐνδῃρθ δὶ ἀἸὰ ποῖ πηθγ ον τρθδη ἴο αεοοπιπιο αΐο' 
(Ὧες μαβϑαρε, Ὀι{ ἴο βῆδνν ἰῃαῖ ἴΠ6 γα ὕνάβ8 α΄ δι ἐπἰπιόπὶ οΓ α ργορβεού: 
Ατὰβε βδῖ88 {ἴπιθ, 'ϊ 16. σ νοηάοσ ἰῃδὲ οἷν 1 ογὰ βπου]ὰ ἐλ γςέ, βδίῃοα, 
88 ὙὙ6 ΙΘΆΓη ἔγομϊ οομῃηθηίαίο Β, ρΈΊΙΒΟῺΒ ϑυϊεσχίπα 580}} ἃ μι ῃ 5}. 
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40. ὅ66 {6 ῃποΐϊα οὐ [μπικα 43, 86. Σκεῦος οὖν 
ἔκειτο ὄξους μεστόν. ΏΘη οὖ ],ογά οοιϊηρ[αἰποά οὔ 
τὨ|γ8ῖ, (ΠΥ γοδοῃθα ὑρ ἴο Πΐπὶ ἃ νεβ886] οὗ ὄξος, νι ἢ 
ἀδηοίοβ ἃ βογί οὗ πιρᾶργθα δη4 βδοὺγ παάε τιυῖπε. ὃ66 
(6 ποῖ οη Μαῖί. 27, 84. Οὗ αυἱίΐξα δποιῇοσ Κιπά 
ψ 88 (6 ὄξος μετὰ χολῆς μεμίγμενον, Ν᾽ ἢς) (48 να πηά 
τοι Μδῖιί. 27, 84) νὰ8 οῇδγοἀ ἰο οἷν 1,οτὰ ὑοέογα 
[ν]8 σσυοϊχίοη. (ὅ66 16 ποίθ οἱ (ἰδὲ Ρ 6.) 
ἰβ ψηᾶῖ ὈγΥ Μαιὶς 16. 28. 15 οδ])ϑὰ ἐσμυρνισμένον οἶνον. 
Τηα Ενδηρο θὲ {6 δ 8 οἱ δὲ, ὥς. Βαῖ πη Μαῖίῖ. 
47, 48. τιθηςίοη 18 πιδὰθ ΟὨΪΥ οὗοπθ. Καϊηοεῖ, ον - 
δνϑγ, οὔϑογνϑβ {Π4{ {Π6 Ὀ]υγαὶ ἸΠΔῪ ἤδΓα (48 οἴθη) Ὀ6 
ἰΔΚϑη ἔον {6 5ἰηρυϊαγ, ΟΥ 11 ΤΏΔῪ γοΐογ ἴο δευογαΐ ἢ ο 
Μ6ΓΟ οηραροί ἴῃ ργοραγίηρ ἴῃ6 ἀτηκ, πβουρσἢ οἠδ 
ΟἾΪΥ τηϊρης δαπιηἰβίογ 1. Οἱ δὲ 15 Ραΐ [ογ τινες δὲ, 
δνϑῃ {πουρἢ οἱ μὲν ἢ45 ηοΐ ργεςοάοε ; 835 ἴῃ [Κ6 ὅ, 
83. Μαιι. 426, 67. 28,17. Ατγίδη ἔχρ. 6, 97 δηά 71. 
ΜΕ αη Ν. Η. 1285. Βιορ. [Δογί. 6, 4,6. Μοῖὸ οχ- 
διΏρἾ68 τδΥ Ὀ6 βεθῇ ἴῃ ΕἸΒΏΘΓ. β 

29. Καὶ ὑτσώπωῳ περιθέντες. Τἤ6886 ψογβ ἤᾶνα ποῖ 
ἃ π||6 Θχοσγοῖβοα {π6 ἱπσειυ οὗ σοπητηρηϊδίογβ. [1 
88 θ6θη δηῃαι γα, ἢον {Π6 Ενδηρε δὲ σου]ά Δβογιθθ 
ἴο ἴΠ6 ὮγΒ80Ρ 80 ἰοῃρ ἃ 8έ8κΚ 88 ἴο δαῃοϊ οὗ θείην 
πιϑ66 Κα ἃ ἐδϑ, δηα δι. οἵ γεδοῆιηρ [6 ποι οὗ 
“6808 ; Β[η66 1 Δρροδι8 ἴγοῖῃ 1 Κιίῃρβ 4, 98. {Πδι {πῸ 
ὮΥΘΒΟΡ 158 ἃ πογῦ δἰπιοϑί ογσγθϑρίηρ οἡ {Π6 σγουηά, δηὰ 
Ὠοΐῖ Γιβϑίηρ ἴο 8ΔῃγΥ Ποῖρῃῖ. Ηρησα νᾶγῖοι8 πηοάθ8 
ὕανο Ὀ6θη ἀσνβεα οὗ τοιονίηρ ἴἢ6 ἀπ Πσυϊγ. 866 
νοΙ, Κοροδογ, Ειιβίυβ, δηὰ ν αἰοἢ, ἴῃ ἢϊ5 1)188. 
ἄς ροῖιι ϑεγνδίοσίβ πη ουΙ η4], 06 ηὰ 1762. (ὐἰδπηογα- 
τα, ὉΠ] οννοὰ Ὀγ ϑυ!θαγρ δηὰ Βοβ, νου ὰ αἱίογ {Π68 
ΡΓθβθηΐ γϑδάϊησ' ἴο ἡὑσσῴ προπεριθέντες : Οὐβογνίηρ ἰῃδὶ 
1Π6 ὑσσὸς 85 ἃ ϑοζσί οἵ τη185116 ἀαγί διηοηρ (ἢ6 

 Βοιηδη8 (ου ψἢΐοϊ. 866 Νεροῖ. ῷ. 16)... Τῆον {ΠιηκΚ 
[Πδὲ 4 ϑρυηρα βδ(ιιγαιθ ἢ νηαρᾶν ν85 βίυοκ (ο [ἴ, 
δΔηα {παἰ Μείίπον δῃηὰ Μαγκ σδ]θα [15 Ἰανϑίϊη κάλα- 
μος, Ὀασδι86 [ῃ6 ψοοάδῃ ρᾶγὶ ψὰ8 οὗ [6 ἔογῃ οὗ ἃ 
ΤΕΘα ΟΥΓ σΔη6. Τῇα σοη]δοίυγο5θ οὗ Τοιρ, Βοϊΐθῃ, 

τηθηΐ Ὁϑ018 }Ὑ ἐχρεσδησαὰ ἴἰ ; 88, ἰδεεα, 40 ποδὶ ῬΌσβοῦδ ὑνῆδη ἰΒ 
ἴῃς δἀροηϊεβ οἵ ἀεδίῃ. 
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δΔη ΟἰΠοΙβ, ΔΓ6 ἀδβογνίηρ οὗ πὸ δίζθῃίοη, βίης (ἢ 6 
σοιμηοη σης 15 ἀοίδηαοα Ὀγ 41} (πὸ Μ55. δηὰ 
ΝΘΙΒΙΟΏΒ ; ὯΟΓ 18 {Π6ΓΘ ΔΏΥ ΠΟΟΘΒΒΙΥ [ὉΓ Πανίηρ Γα- 
σουτθ6 ἴο υπϑιυςῃογιζΖοα αἰτογαϊίοη, 81ης66 ἢ 6 ΘσΟΙΩΠΊΟΙ 
Τοδαϊηρ γοαυΐῖγοθ, ποὲ οπιοηάαξίοη, Ὀὰΐ δχρέϊεαέϊοη. 
[ς τηυϑὲ Ρ6 τγοιηθιηρογοὰ τηδὲ οὗὁἨ [Π6 Ὦγϑβορ {ἢ γ6 
ΨΟΓΘ ὙΔΓΙΟΙΙ8 ϑρεοῖίθ8. ὅ66 δϑαϊπηδβ. Ερ. ἀβ ἤΥΞ380ροΟ, 
8] οΙ Πα ἰο Βαγίο η 158. ἀ6 ἰδίασγα ΟἾγΙβε! δρογίο, 
Βοοςδαγί. ΗΐθγοζΖ., απ ͵βάθὶ Εχογοῖῖ. Γιρῃίίοοί 
ἴῃ ἰος. οἰΐθβ ἴβαας Οἰηγάη ἃρ. Βοοσπαγί. ΗὙββοριβ 
Βοῦρα δβϑί, ἰῃ τηοηξίδυβ ΗΠ] Θγοβο υτ 818 ρΓΟν ΠΣ: 6Π8, 
ΟΠ 1718 ΓΆΙΩῚ 8006. ἴδοι θη) ἰογγο οχιθηάπυηίυγ δα συ 1 
Ιοηρττυἀϊηοιι, δυΐ δΙαυδηΐο τηυ8. ΕὉ]1}15 Θη πὶ. οἱ 
ΤΆΓΩΪ8 ἰυχιγιαῖ. Βογανονθγιοἢ [ἢ ἢ18 Ερίβιἰ6 ἴο Βδ- 
(Πο]η, 1ἢ (ἢ αὔῦονα 1)155. 885. ἰδθϑιι ρα {πὶ ἢδ ἢδ85 
οἴϊθηῃ βθϑῆ 8 ὮΥ5800 νυ τῆ ἃ βογί οὗἨ ψΟΟΔῪ βία !κ, 6χ- 
εοράὲ ἵἴνο ἔδοί ἰῃ Ἰδηρίῃ, 80 {Πα 1 185 0 ψοπάογ (παῖ 
ἴῃ Φυάεοα πον ϑῃηουϊα Ὀ6 ἰοηροσ, δῃὰ οἵ βυβὶοϊθης 
Ἰδηρίῃ ἴο Ὀ6 υβ6ἀ 88 ἃ τεβαά. ΟΣ (ἢ }8 ψοοὰν Κἰηά οἵ 
ἤγ580Ρ τη θη !0η 18 τηϑἀθ 1ῃ δαῦθδίη, ο. 16. ψἤοσο ἰΐ 
18 βαϊα {παὶ οἡ {86 ϑδαρῦδιῃ ἀδὺ ἃ Ὀυπάϊε οὗ 'ψϑθορ 
ηιιϑδέ ποὲ δὲ δε ἱπδέεαά 0 τυοοάὰ. Ῥατδα, 11. 8. 
Ηγβϑορυβ, 418 σοηβροϑιπι οϑὶ, ἱερὰ ε8ι δὰ 
Ἰερτοβαπι ρυΓιβοδηάυπι, 81 οο]]ρογιῖ απ ἴῃ ἸΙρηᾶ ; 
8ὶ οο] χοῦ 68η1 1 οἸΌ008, Ταρτοραία οδί. 9. ΡῬγοθρ- 
ἴα ἀ6 ᾿γβ88ορο οδϑί ἀ6 {1018 σΔ0}100.8, ἸῺ αἰΌ}8 {ΓΘ 85 
βϑιη: οὐ] 12. 1. διιοῖα, ἢ, 18. 1. υδὶ σϑπηδ οΆ- 
δῖ οἵ βδυγοιι, αὐ1θι.8 ἰθηίογια οθίορσαυϑηίιγ, γθ- 
σϑηβαίιτγ, ἢξ οἰΐδηι πηθηςο ΠΥ 58ΟΡΙ. 

, ὙΠ βογί οὐ ἤγβϑορ ἤδθσα πηϑδηΐ ζΊΓΟΥ͂Β 10 ΓΟΘΩΥ͂ 
βί4} Κ8, 848 (ἢ 6. Ὦγ58ΟΡ πηθηἰοηρα ἴῃ 1 Κίηρϑ, 4. 58. 18 
οΟρροβοά ο {π8 οϑθάδγ, Ὀδίηρ οἵ δποίμεοσ βρβοίεβ, 80 
Ιονν 88 ἰο σῦθαρ οἱ ἴΠ6 ρτοιιηα. δυοῖ 8 5[αἱκΚ 85 (ἢ 
ΟὯδΘ ἰῃ αυσϑίίοη πηρὰΐ ἴᾶνα Ὀδθη ἰοηρ διουρῇ ἴο 
ΘηΔΌΪΕ ἃ ρογβοη ψιθουί αἰ ΕΠ σΌ]Υ ἰο τοοἢ {Π6 τηου ἢ 
οὗ 16 ογυσιῇθα Ρϑγβοῦ ; δίποθ (485 6 αν ᾿οίογθ 
οὐρβογνθά) {6 ογοβϑ8 8 ἢοΐ 80 1} νσῪ οἱοναίθα. 
66 {π6 ποῖθ οἡ Μϑῖι. 47. ὙΠῚ5 β8ίδ!κ, ἴοο, Ὀοίηρ 
τουρὴ δπα γϑρᾶγυ, πιρηϊ Ὀ6 ο4]164 Ὀγ ΜαίΠΟον δηὰ 
Μαιῖκ κάλαμος, α γερά. 
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ὝΠε δῦονο νὶεν οὗ {Ππ6 βυ)6ςῖ, ἢ οἷ βθοῖηβ Ὁ 
ἰο 80 ψ6}} ἰσυπάφα ο]δοί "8, ννἃ8 ἢγϑεί ργοροβοά ΌΥ 
Ογίζοη (μ᾽ πιϑο! ἢ δὴ ᾿ηῃαυϊ! δηΐ οὗ Ῥαϊδϑί!η6) : δηά, 
δ΄ἴογπνδγάβ, δἀορίοα Ὀγ Βοοϊιατῖ, γοαάοί υ5, ΥΡ οἷς 
Ῥγεἰδίοίη, σμαΐνοσΤοι, ΒΡ. Ῥοαγος, Μαγκίδηά, ποβοῃτῃ. 
δα ]διυβηεγ, Καϊηοσὶ, δὰ “ΓΙ 6η. 

49. ΠΙΠεριθέντες. ἼΠ6 τα ]Βαρργαβεηϑίοη οὗ (6 πιεδῆ- 
ἱηρ οὗ {Π18 ψογὰ πδ8 [γον πγοϑῖ οοπγηδηςαίοξβ οἱ 
[Ὡ68 “ΤΟΠΡ βοθηΐ 1η {πος ἰηὐογργοίϊδείοη οὐ [Π6 ψῇοϊα 
Ῥθδβᾶρα, δῃηὰ [88 ρίνθη τῖβθ ἴο ΠΊΔΩΥ {π|||6 σοη]θα- 
ἴΓ68, αἱ οἵ νοὶ τοῖρς αν θϑοὴ δραγεὰὼ ὃν 
αὐτοπαϊηρ ἴο [Π6 σὈθϑογνυδίίοη οἵ ΒθΖὰ οἡ Μαίϊ. 927, 
48. σῇο ἰοηρ' ἃρὸ τομῃαγκεα ἰῃδὶ περιτιθέναι 8 στη1ῇῆεα 
ἐπεροπεγθ. Αηάα, σοπεϑιάογίηςρ {ἰπ6 ἐπιροδίέϊο “Πϊςἢ 1}}6 
ῃδίυτα οὗ (π6 τῃϊηρ; Τοϑυγοβ, 1 πηρϑί τηθδῇ “72 εἤὲησ 
9... Τπα8 (6 δορί. υβ6 1{ ἴον [Π6 ΗδΌ. ὝΣ», ἐὸ ἐδδ ἰο, 
1ὼ Ῥγον. 7. 8. δά ἴον 2 ἴῃ Φοῦ 81,386. ὙΠ ΠῚ8 νοτὺ 
(853 [μδῖηρα οὔδβογνθ8) 18 θιῃρ] ον οὗ ψῇᾶί 15 ρ᾽δεϑέ 
ΟὮ ΔΠΥ {πὴ σ ἰὴ [Π6 ἸΏΔΉΠΘΓ οὗ ἃ σσονη. 80 Ατβίορῇ. 
ἼΠοβη!. 887. περίθου νῦν τονδὲ πρῶτον πρὶν λέγειν, ὙΉΘΙΘ 
(ἢς δε Πο 481 Ἔχρ δίῃ ἐπίθου. , ' 

80. τετέλεσται. ΜδϑδΗΥ τηοάθγ . ΠΟ ΘΗ 8198 
Τοηάογ, “7 ΠΕΡ 6 ἴα πϑιὺῦ αἢ Νά ΟΓ τὴν σαἰαεμίίδε, οΥ 
οήσην ἰϊα." ϑ8ο Οτοῦυ9, οθθηπ). ἀπά Κυϊποα). Οη 
(6 ΟΟΠΓΓΑΙΎῪ ὕΠ6 δησίοπί σοπιιπρηϊδίογθ οχαρίϑιη, 
ἀπύήρτισται, 501]. ἐκ τῆς οἰκονομίας. ἘΠΠ6Γ ἱπίογρτγεῖα- 
εἴσῃ 8, σερεοϊαϊγ ἰἴἰμε ἢγϑί, 15 ἴοο ᾿Ἰη ἢ. [ ρΡγοίδσ, 
ψιίῃ Τπίηδη, ἰο τηἰ6 ΡΟ}, δηα υπάοτγϑίδη τΠ6 
ἴογπὶ οὗἩἨ {6 οηδ  οὐ οὔὖἷῦ 1υογα δ ᾿᾿ἶδ δηὰ πη βογ 68, 
ἰοσοίϊ ον ψπἢ {6 σομηρίοίίοη οὗ 4} [αὶ (6 ν}}} οὗ 
{η6 Εδίῃογ δα δοϑισηδά πὶ ἴο ἀο οἵ ἴο 8 }Ε8δ: ἤθσθ 
ΟἩ Θαγίϊ). ΕῸΓ (45 Γιἰπιδὴ οὔβογνθβ) οὐσγ [τὰ Παὰ 
σοπθ οὐ [πα Θαγί!), Πα ᾿ἰνοά δροοηρ τῆϑη, μδά 
ἰαυρς 1Π6π|, δηα σοηΐογγεοα. οἢ θη Ῥοηοῆς πηῇ- 
πο γ στοαῖ, π84 561 {Ἐπὶ α ᾿ποϑί ΠΟΙ͂Υ Ἔχάτηρὶθ, πδά 
βΏΔΠν οἰ νογθὰ Πιηβθὶ ἢ αρ ἰο ἀθαί!, ΟΥ̓ Ρουτίηρ ουὲ 
ἢ}8 Βἱοοά το .ορίαίη τῸΓ Εἰ ἢ ΠΊΔΠ Τὰς Β γοἰβϑέοη οὗ 
515 δη( ἀπε δίδσῃδὶ. Απή τἤυβ δα 6.) 1η. Ἔνεσῷ 
Ταδροοί, {Ὁ1Π]ΠΠ᾿δὰ 16 νὴ οὗ 18 Ἐδίπορ, δοῖἢ ΒΥ 
ἀοϊησ δηὰ βυβδγιηρ, δηα ἢδα .τηδη δδέθα ἰὴ παι, 
1. 6. ἢ15 ἰΙονα ἰοναγὰβ πηθη, δῃΐ [18 τηοϑί θθηϊρηδηΐϊ 
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οι 5618 αἰκὶ ῥ]Δπη8 ἕογ ἐμοῖῦ γϑάθιηρίίοη ΟΥ̓ ἰδ 
ϑοῆ. ὅ66 17, 4. 6, 388. ΑΙΙ τῃεθ6 1]ηρ8 1:56» 8 
ηον "ηὶδηθα. β 

80. καὶ κλίνας τὴν κεφαχὴν, δοιοὶν ρ΄ ἦτο ἀεαά (1. α: 
ἰονγαγὰβ ἢ15 Ὀγεδβ) ; 88. ἰἤσβαε ἀο ἘΝ δῈ 751 6Χα 
Ρησ. δὸ Ονμ Μεῖ. 10, 194. (οἴεὰ ὃν Ὁτοί.) 
δ)7ὴΆΟ ΠΟΠΡῸΒ ΠΊΟΓΙΘΠΒ 46εῖ, οὐ ἀείδοξ ν]ροόγα ἔρ58 810]. 
68: ΟΠΘΓΙ ΠΟΥΝΙΧ, ΠΌΠΊΓΟΘΊΘ ΣΟ 811. ΣυλιΏΡΕ σοῃ- 
πΞ ψιγς. ΖΦ .11, 829. 1,δηίδαιϊα σοἱδὰ εἴ σαΡΙΗΠΙ 
οἴῆο ροβυϊτ σδριΐ, γῆι το] ἸΠηι6Πη5, Πα. 6 σεπὶ 
δοιὰ βαρ Ἰπάϊρηδία βυδ᾽ ππιῦσαβ. 0. 14. 12, 
445, ΑἸ ρτοβῖθ σοοϊάσγο σϑιώθο, οὰτῃ ᾿ἰδοῖθα σου ἕκ 
ἹΠΆΣΙΩΟΓΘΌΙΩ ἰὴ 1:0] 1) 6011 Ἰαϑαύθ γοουση δι. 

80, Παρέδωκε τὸ πνεῦμα, ἦἠθ γψὶοἑάφα τι ᾿ἷς δρίὶγὶέ ἐὺ 
Οοά. ἴῃ τΠ6 ρᾶγδ}16] ρϑββαρ οἵ Μαίδν νγγ ἤἥδνδ 
ἀφῆκε τὸ πνεῦμα, δη η [Πδΐ οὗἁ [1λὐρο ἐξέκνευσε, 4}} 
ΨΥ ΠΙΟἢ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη8, 8ΔΠπ Θβρθοῖδ! γ {Π6 ἢγϑί, δυρρεοϑύς 
ἵπρ {π6 Ἰάδα οὗ ἃ ᾿ρίδει: ἃ, ρϑαςθίῃ!, δῃηὰ γνοβϑισηρ 
550] ΠΟ, ΨΘΓΘ {Πδγϑΐοσγα 864 Ὀγ {{π λΡίουΒ ἈτησἢΡ᾽ 
(η6 Ηρθιονϑ, ἴο ἀδποία {δαὶ {{6 5900} 15 τοηδογοα 
θδοκ υηΐο Θοα κ8 οπρίηδὶ δυΐποσ, ἴὸ αἰδρῦβδ οὗ δοὸ- 
σοτγαϊηρ' ἰο πὶ8 ροοά ρίθαδιγα. (τοί. δα Καυϊποθ)}.) 
1 ἀὰρθ σοπρᾶγα5 Δη οἰοραηΐ ραδϑᾶσε [ἡ Ὗ 6}]. Ραΐοσο. 
1. 2, 128, Αυρυβίυβ Δηϊπιδηὶ σοβἰθϑίοτῃ 1260 σο ἀϊ: ῃ. 
866 4130 Εριοῖ. 1. Φ, 10. : 

51. ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σ. τ. σ. ἐ- τι σ. Ασσογάϊπρ᾽ ἰο 
τῃ6 ειυϊϑὴ Ἰανν8 {π6 Ὀοΐϊθ5 οἷ ϑίσηδα Ρθγβοῦβ ἡγογθ 
ἴο 6 ἰΔκθῆ ἃνγχᾶν δῃηα Ὀυγιθα Βοίογο βιιηϑοί. 866 
δεῖ. 41, Φ0." ἘῸΓΣ {ἢ]15 Τϑαβοῃ, ἰπογοέοσθ, 85 αἶβο. 
Ὀδοδιι86 [ῃ6 ποχί ἀδὺ ψ88 ἃ ϑδεθδδαίῃ, δῃ ὦ τηόγοσνδὺ 
ἃ ΨΘΓῪ 80] 6πηη [65ττνᾶ], ἰΠεΥ τοαποϑίε Ῥισεε ΒΒ γεῖ- 
τ λ55100 ἴον (ἢ 6 1698 οἵ {Π6 τηαϊείπούοῦθ ἴσ νὰ Ῥγσοίκϑη, 

Ἐ ὙγοΪ  ἤεγὰ οἰϊοὰ [δ ν. Ἐδιῖρε2 ἐδ Ργβήρ. 1δχ φιτοέϊρ᾽εδαὶ, πα 
ΒΆΒΡΘΏΒΙΙΒ ἴῃ ἰἴρηο 6β8εῖ βείῃοχ, 4υϊ8 πιδ]ϑαϊοῖι5 ἃ ᾿ογηΐηο ογαῖ, φυΐ 
μέπαέδαϊ Ἰη Ἰρθιὸ, δὲ ἑθεο μεηἀδηΐθ εο οοηϊαπηϊατὶ νἱἀεδα(γ ἰἘγγα : 
δοὰ ἐλιὰ ΒΟῺ ἐχ ῥ᾽ εϊδίἐ νϑὶ που τί οδυβὰ ἀδμνπαι! σδύδψεσ αὶ ρησ 
ἀεροπευαίωσ, Ὠδη Ἷῃ μαϊτίο ϑερυ ]σῆγο, ὩοΏ ἐπ᾿ ογεάϊαϊα ἃ Υνὰ βαὶ 
γεϊοηάυπη ζύ:8866 αὐζυτηηο : δε ἰῃ οομαεηυμη δι παϊούθνη 9ερυ γᾶ, 
γοὶ δοοσόϊῃ,. Ἡσπουώ δ εαῦδὰ ῃΣο ] εἰοηην»; πᾶς “Πές ἔονσά {{5(ὶ 
110 βοθρεηϑὶ οδάδνε δ βρεσίδοιιϊο οουϊδτ Βα ΔΓΟΥ, τ σ᾽ ρακί ἷα Πογὰ- 

" ' : ] ἀϊίαθ, εἴ ϑερυ!αγα τηα]εαϊοιοηδη ἐπι ἱ θεθαί. 
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δηά {πεῖν Ὀοά68 ἰο Ὀ6 τειηονθοά. Νον 11 ἰ5 ρ]αῖῃ 
[πὲ ποης οουϊὰ θ6 ἴα κοὴ ἀονγῃ {1}} {πον αγα ἀθδά : 
Δηα 1 ἀρτοο ψὶ ἢ {Πο86 ἢ {πη} {Πδὲ [ἢ18 Ὀτοα Κρ 
οὔτ 6 Ἰορ8 νγ88 ἤοπα (0 δοςοίοσαίθ ἀθϑίῃ ; δη ῃοΐ (88 
Οτοῖ5, ΜΙςἢΔ6118, Μοβο ίυβ, ἀηὰ Κιηοοὶ, βιρρο56) 
ἴο Η]] ὕΡ {πΠ6 πηράβυγα οὗ {Π61Γ ἰογπηθηῖβ8. Τἢ6 Ὀγοαῖ- 
ἵἴηρ οὔ [ἢς ἰερβ ψουϊὰ σαυδε δχαυ ϑ᾽6 ἀρόηγ, οί 1η 
16 ἐγδοίυγοα Ἰορδ {Πϑιγβοῖνοβ, δηὰ ἰη {Π6 γαβϑί οὗ {Π6 
Ὀοάγ ; δβίηςθ 15 ψῃοϊα ψοϊρηΐς, ν πο Ὀοΐοτο νν88 
Ῥδγιίγ βδυρροτγίβα ὈΥ̓ {Π6 Ἰορ8 (σῇ δα, 88 5016 
τη, ἃ σμρροαάϊμηι), σοῦ ἃ ἢονν βοεῖν ἤδηρ ὈῪ 1Π6 
μαηάβ. ΤΠ18 νουϊὰ οσσδϑίοῃ δυο} οχοθϑϑῖνα μϑέῃ 
Δηἀ ᾿:γγι(ϑιοῃ ἴο (ἢ6 οι Πά8, 85 ἴ0 ρΊΘΔΙΥ δοσαϊογαῖα 
ἀοαίι ; 80 {πὶ (6 Ὺ νου ἃ βοαγοοὶν ἡθοα (Π6 οὐῶρ αἷε 
γαςο, ΜὨϊοΐ Μ|ΙΓΟἢ86115 τὰ βρῆς 88 ρίνϑη δϊον {Ποῦ 
οῶ8 νοῦ Ὀγοκθη. Τῇ ἰαρβ (γα ἃγ ἰ0}]4) ψ6 γθ 
Ὀγόκθη δί 6 ᾿ηβϑίαρ ψ τ} δὴ ἰγοὴ πη8]} 61. ΤῆΘ 
Ὀοά!ϊ68 οὗ ογυοιῆρα ρογϑοηβ ψΟγθ, δοοοζγάϊηρ ἴο τς 
Βοχηδη ουδίοῃ!, Βοῖ Δ Κοὴ ἀοννῃ ἔοσ Ὀυγιαὶ (566 {Π6 
ποῖα οἡ Μεαῖΐϊ. 97, 82.); {πουρῇ, οὐ {Π6 ἀρργοδοὶϊ οἷ 
ΔΗΥ 8οἰθιηη ἔδϑίϊναὶ, 1 νγὰ8 ποῖ υπυιβυδὶ, Ἔνθ ἢ Δ) Οηρ; 
{Π6 Βοπιδη8, ἴογ [6 τοϊδίναβ ἴο Ὀ6 ρογτηι θα ἴο ΌΓΥ 
16. ὅδ66 {Π6 ποίβ οἡ Μαίί. 27. 58. Κατεαγώσι 15 
{π6 βοοοηὰ Αοτὶϑί 800) υηςῦνο ραϑϑίνθ.Ό ὍΤηδ σαρα- 
σκευὴ ἀαποίθ8 [Π6 προσάββατον οὗ ΜατΙκ 15,42. ὙΤῆϊ5 
ΒΑ ΔΙ 88 Θβρθο ΙΔ ΠΥ 80] 6 πιη, βίη θα οὐ ἴΐ ἔ6}} αἷβο 
ἴπ6 θορίπηίΐηρ οὗ {πε άβοἢ αὶ ἔδαϑδί. Μεγάλη, δοίοπιπ ; 
85 ἴῃ 7, 87. δηὰ 3.1, 18. 

82. οἱ στρατιῶται. δῖογΓ {81 ηΚ8 (πδ΄ {Π656 50] 16 Γ8 
ψ γο ἀἰβδγθης ἔγομῃ τἢο86 (ἢδι ογυοΙθδα «6501. : ““[0Γ 
(ΠΟΥ (βᾶγ8 6) νου ὰ ἤᾶνθ Κπόνῃ ἢΐπι ἴο ΡῈ ἀρδά 
ψίτουΐς Θχδπ)ηδίιοη ;" δηά Εἰ ΠΥ Π8 ἀρρθδῖβ ἴο 
ἤανα Ὀδθῃ οὗ [ἢ6 58Π16 ΟρΡ᾿ ΠΙοη, 8ῖηςθ ἢ6 ὑωὸ οχ- 
»ἰδἰβ, οἱ τοῦτο κελευσθέντες παρὰ τοῦ Πιλάτους Βαϊ τὶ 

Ἐ Ἐγοιι [Π6 ρ8988ρ685 οἰϊε Ὁγ ἮΥ εἰδείη ἔγοιη ἴπε αγοοὶς δηὰ [κα 
τε τογβ, 10 Δρρϑδτδ (μα ἴΠ6 Ὀγεακίηρ; οὗ ἴῃ ἰαρ8 νγαϑ δἀορίεὰ 8160 ΟΥ̓ 
6 Βοχιδηδ, ἴο παβίθῃ ἀθαίῃ. 80 Οἷς. ῬἘ}}, 18, 14. ἰπ ρῥτονεγυῖὲ 
Ἰοοο ἀϊοὶ βοϊεῖ, Ῥδσίγε ΘΠ) ΠΟῺ ρΟδ86, ἢἶδ] οἱ ογγα ἔγαοϊα ϑβϑδϑϑηῖ. 
866 ΡΊδυϊ. Ῥεη. 4, ὦ, 64. Τῇδ ΟΠΟΣ ραβ5αρ᾿ 68 ΟἿΪῪ Γεῖΐδγ ἰο ὀγεακὶμ 
ἐδ ἰεβε, 88 8 τοοΐδ οὗ ρυῃἰβῃιηθηῖ, ΟΥ 85 ἃ ρῥγείυάε ἴο᾿ ἀϊδραίο προ 
(Ππ6 ΡΟΥΒΟῺδ οχιο βαοα. 
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866 18 πη ργοῦ Ὁ] 6 {πδὲ (ἢ6 88Π|6 ρθύβοῃβ Βῃοιϊὰ ποΐ 
ἴανα ρογίογπηθα [Π6 τυλοίο οἶος οὗὨἨἉ Θχθου ΟΠ 6Γ8 ; 
Δη4, ᾿Ιηἀδοά, (ἢ6 ἀγιίοϊα σοηῆγτῃβ [Π6 Ιά68 δαὶ {ΠΟΥ 
ΟΓΟ {86 88π|6 ; ἱποιρῇ, 1 ρταηΐ, 10 ἀο68 ποῖ Δ΄ γ8γ8, 
ἴῃ Ηε] δ η βίος Οσθοκ, Ἔχογί 115 ἀθῆηϊα ἔοσοθ. 

84.. εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχη α. τ. π. ἔ, Χα. δοπῃὴθ 
τοοθηΐ σοιηϊηρηίδίοιβ, 8485 Ραυ 5 δηα δοδιιϑέοσ, σοῃ- 
(6ηἀ (ἢδι (Π18 ψουηα 1ηῆϊοίοα νγὰ8 ἃ τἼθγα ῥυῖςοκ, ἴῃ 
οτάθγ ἴο δϑοογίδιη ψῃοίθοῦ .6808 όσα ἀδδά.. Βιυΐ 
ΤΠ6ΙῚΓ ΔΙΡΕΠΊΘηΐ8 ΔΓ6 ΘΧ(ΓΘΙΉΟΙΥ γαῖ δηα ἐγινοίοι!β. 
ϑυγοῖν ἃ ψοιηᾷ ᾿ηβ᾽οίοα ον [ἢ6 ῬΌΓΡΟΒΘ ἢ αιοϑίίοῃ 
ψ οι] ποί Ὀ6 ἃ ΝΘΓῪ 5150 οηθ, Ὀαΐ 506}} 85, 1 [Π6 
"π ψ γα ποΐ ἀραᾶ, νουϊὰ Ὀ6 ΠΚεὶν ἰο ἀϊβραίοῃ 
Ἰπ|. Εογ ἃ {γίπογ ἀϊβοιβϑίοη οὗ {18 φιυθϑίϊοη 866 
(86 ποία οηἡ Μαῖξ. 27, ὅ0.. 10 ψογα ἴθ Υ ἴο 
ὨαΖατὰ δὴν ἀθοϊἀδά μιδριηθηξ ὕροη ἃ ροϊπηξ ἴῃ ψὨΙΟΝ 
δν θῇ οἱἷἱ τηϑήϊσαὶ ψτιίογ8 αἸὸν. ὍΤΠδ τηοϑῦ ρυορ 80 ]8 
ΟΡΙΠΙΟΠ, ὨΟΟΥΘΓ, 15, [Πδ ὈΥ τοαέθγ' 158 τηϑθᾶηΐ ψῇἢδί 
18. σαί θα ἐψηπιρὴ, ϑυο ἢ 8ἃ8 18 ϑοπηθίϊπηθ8 βθογθίθα οἢ 
νοηδβθοίίοη, δηὰ ἔονϑβ ἰορεοίῃον σι {(Π6 Ὀ]οοά ; 
που ρ ἢ ὮΘΓΘ 15 Θβρθοῖα  ν πηθδηΐ (ἢ 6 [ΠΟΙ ΟΥΓ 1πϊς 6 
ἔουπά ἴῃ τἢ6 ραογσαγάϊαπη, ἢ] οἢ 18 οὗ δΔῃ δηϊ θοῦ 8ρ- 
ΠΕ ΠΕΣ ϑυσῇ δὴ εἴἶιχ ἕτοιμη {6 δ'α6 οἱ οὔὺγ 

τὰ 48 ὈΘθὴ 050} γοραγάθὰ 88 ἃ ργοοῦ [δὲ 1ἢ6 
ογισασγάϊαμῃ δὰ Ὀδοη ψοιηάοα Ὀγ {Π6 βίγσοκο οὗ (}6 
ΔΏςΘ, 8η4, (ἢετεΐογθ, (ἢ6 ἤθαγί 1.861 ννὰ8 1η]υγοά, 
Νον 10 88 Ὀδθὴ ἱμνδγδῦὶν δατϊηϊ θα ὈΥ 8}} ρἢγϑ81:- 
οἰδη8. δησίθηΐ δηα τηοάσγῃ, (πᾶ οι πα8 οὗ [ἢ6 Πρατγί 
ΔΓ ᾿ηνΑ ΓΙ ΔΌΪν πηογία]. Τἤα8, δηηοηρθί ἃ ΠΡ Γ οὗ 
οἶδ ὺ ρᾶβϑαρθ8 ὑγτοάῃοσθα ὈΥΐ (ἢ6 σοιηπιοηίδίογθ, Η:ρ- 

Ροοσγδῖ. Αρδοσίβι. 6. ὅτε μὲν οὖν ἡ τῆς καρδίας τρώσις 
ἐπιφέρει θάνατον ἐξ ἀνάγκης, ἕν τι τῶν ὁμολογουμένων 
ἐστι. Μογρϑονϑγ, ψῇθῃ 1 15 8414 ἰῃδὶ δογιθ Ὀ]οοά 
βονοα, ἰξ 185 {ΠΘΓΘΌΥ ᾿ἱπαϊοαῖθα (πὶ ἐπ τϑβϑίἀπα ἴῃ 
{πΠ6 θοᾶν οὗ Οἢγιβὲ δα οθδβϑὰ ἴο ἥονν, ογ νγᾶ8 Ἷοῃ- 
ογαῖθ, ἃ ὑγοοῦ ἰδ ἢ6 ψν»ὰϑ γϑᾶ]ἷν ἀοαα. Οτ 1 (848 
Οτιησγ, διὰ δοπα οἴμοῦβ, τηδιπίδὶη) ἢ6 να8 [ἤθη 
ποῖ φεΐέο ἀθ84, [6 ψομηά ᾿ηπηρατδίοϊν χρυ ϊβῃεα 
(ἢ6 ἴμε Βρᾶγκ οὗ [ἴ6. [ἢ ἐῤὲθ {Π6 τπηρᾶϊςα] τυγίῖοῦα 

Ἐ Τὸ [6 ραβϑαρεβ ἤεγα οἰϊεὰ ὉΥῪ οοιμμηδηίδίοβ ἵ δα ὰ ἈΕϊδα, Ἡ. 
Α. 4, 86. “νεκροῦ δὸ ἐκρεῖ πάλιν ὑγρος ἰχὼρ οὗτος, καὶ δοίκεν ὕδατι. 



ΟΞ 87. 9ΟΣἿΝ, ΟἾΔΡ. Χ)Κ. 

ροϊποῖ 6; δηα οδροοίαἰϊγ Ο, Ε΄. Ε, αευπεν, πὶ εἷ8 
Οοιπιπηρηίδίξο 46 ποῦς Οἰγῖϑῖ νϑγᾶ, ποη βι πιῶ, 
ᾳαοάὰ (ὐ. Ο. ατμποῦ ἢ 9 Ὑ)πάϊο. 7. (. νοόγϑ,. ὅκα. 
Βαϊα 1805. “Ὕπα ψίιοϊα οὔ 15 οἰγσιιηϑίδηοσο (8 ν 
Τιϊηδη) τνᾶ8 ποδί νυ 86] γ γθοογάθβα ὈγῪ ῃ8 ἄνδῃς: 
ρεῖδι αν (ἢ ρῃγροβο οὗ δνϊποϊηρ {16 γα ἐγ (Ψ πο ἢ 
τοδὲ ἰηβάοἰ8, 4η βομθ ἰδηβίιςβ, 4 ναηξυτοε ἕο 
αυοδίίοη) οὐ Ομ γβι᾽ 5 ἀθδίῃ." [1Δαᾶ]ρ6 σα οἱΐθ8 
(ἢ6 αριἰἀρἢ οἱὗἁὨ (18 νϑσὺ βοί αἴθ (ἡ ῆοβθ πᾶπηθ νγἃ3 
Τοηριμῖα8), ἰουπά ἴθ ἰπ6 Οἰμιγοὴ οὗ δι. Μαγν δὲ 
1θου, ἴῃ Ετδηςο: 

Θυΐϊ βϑΑυΝΑΤΟΚΙΒ ΓΑΤΌΒ ΙΝ 
σαῦσεΕ ΟΥΒΡΙΌΒ ΕἸΧΙΤ 
Τονοινιῦβ ΗΙΟ 9ΑΟΕΤ. 

8δ. καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκε --- πιστεύσητε. 
Τῆδ υθϑί σοπη)ηθδηίδίοῦβ (8ῃη4 διαοηρ (6 τοδί ζυτη. 
δια Τιι π|84Π}) τι ρἢτγ. Βυρροβα δύ ἰῃ6 Ἐνδηροῖδε 
θδηΐ ΟΥ̓ [Π686 ὑμ: ἴο σοηδαίο [ἢ ῥγοϑυμπηρίίοη οὗ 
(μῦ86 ψίο, ἴῃ ἢΪ8 ἄδγβ, νϑηϊυγοαά το ἀϊϑθοίονα {86 
ἘΘδ  ν οἵ (ἢ γ88 ἀθαίῃ. [ τᾶν, {παγοίοσθ, θ6 σὸ- 
παιαοα 48 ἃ ραρυΐᾶγ πηοάς οὗ δῇϊγπιηρ {πδΐ 6508 
γοαϊίν αἰἱφά, (αὶ ἢ18 ὈΟη68 γγογθ ποῖ ὕγοόκθῃ, Ὀυϊ [δὲ5 
δια ρίογοθά, ῳλά (δ {6 δα ποῖ ὕόβῃ δ] ϑαήν ἀθδά, 
τὩ6 ψουπα πηι8ι αν ΚΙΠΠοὰ ἢ. ἙΠ6 νογ8 πηδΥ 
ΡῈ ἐδ8 ραγαρταβθά: ““Απὰ ἢδ ψῇο 8δ'ῃ}ὺ7 (ἢ6 οἰτουκ- 
9868 οἵἉ ἢ5 ἀφίῃ, [δι] ἤθγοῖῃ ὈογΘ (αβιϊπλοαν ἴὸ 
1Ππ6πὶ ; 8 ἢβ (δ ΠΠἸΟῺΥ 18 ἔσθ. Ὑδδ8, [ὶ8 δοη- 
ϑαίθηςσα Ὀδαγοίῃ ἢϊαὶ ΨΙς698 ταὶ ἢ Βρθακϑίῃ ἰδ6 
ἐγιτἢ, 80 (μαὺ γα [ὩΔΥ ἱπι ΡΠ 101} ΓΟΙγ οἡ ἢΙ8 (65[1- 
ἤλον." ὅθε ἤσαῃ.9,1. 16 εἰγώηροιμοὶ (νὰο δὰ8 
τῃτουρῆους νι ϑ᾽αριαγ ποήσϑίγ νοι ἀθα δὴν [πίη 
μ|ζ6 οροῦβῃ}) (8 ἀφδιρηδίαβ. ἡϑηδοί. 
36. ἐγένετο γὰρ ταῦτα, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. Κυΐϊηοοῦ 

δοσοιῃίϑ.η6 γὰρ ἃ ογηλμΐᾶ οἵ ἰγαπβήίοη. Βυϊΐ ποτα 
866 Π18 0 ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ ἴο γϑϑογί ἴο (ἢ18 ὑγθσδγιουβ ρῥγία- 
αἶἰρὶβ. (ὐοπβιάοτγηρ τμ6 1 Ρ.}]ν 6" ΠΡΌ 4] ϑύυ]α οὗ 1}15 
Ἐπνδηρο]ιϑί, (ῃ6 γὰρ τηᾶγ Ὀ6 ἐΠουρῶς στα (45 οἤθἢ) 
(0 τοίδίθ ἰο 8οηχδ οἴδιυβδα οαμ 64 ;. 5ιιοἷ] 88, “ δηᾶ 
δ6 ] Ια να γ6 Μ}6}} τυ, βῖης8 8]] (686 [Π]ηρ58 6 ΓῈ γϑαὶ ν 
ἄομα." ΤὍΤηε ψογάβ [Ὁ] οσιηρ᾽ 566 πη ἴο ἢϊηΐ (δι [Π 656 
{πηρ8 ψ γα Ὀγουρῇῃΐ δροιΐξ ὈΥ τ ἀ6 θα γαῖα σου 865 
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οὗ Ὀϊνίηθ Ῥεονίάδηος, (Πγουρῇ ΨΒΟ86 ἐμέογροβί (ἴσα 
{πΠ6 ψογάϑ8 οὔ 6 δογιρίυγα ψογα {86 ἃ. -1ἴ 15 (Π6΄᾽ 
αηϊαἀ ορίηΐοη οὗ Κοβοηη. Κυϊΐποοὶ, δηὰ Τιίηδη, 
(μδὲ (ἢ686 ψογά8 οὗ {6 ΟἹά Τοβίδιηρηίς, γοίογγοά ἰο 
(.. 6. ἔχοα. 19, 46. δηὰ Νεηι. 9, 12. ἴῃ ὙΠ] ἢ 10 18 
δη]οϊποὰ {πᾶ ““ποΐ ἃ θοπα οἵ {Π6 Ῥαβοἢαὶ] ἰδτὰ} 581] 
Ὀ6 Ὀτοκϑῃ,᾽᾽) ἃγα ποί ργορῃοίϊοδὶ, δηὰ ἤὰνς Ὠο γοίδγ- 
Θης6 (ο ΟΠ γῖβέ. ἼΠΘΓΟ 8ΓΘ (88 {Π6Υ.) 0 νοϑίίρεβ ἴῃ 
1η6 ΟἹά Τοβίαπιοης οὗ {πΠ6 ῬΆβΟἢ 4] ἰδ Ὀαϊηρ οοη- 
5: 46Γα 88 ἃ ἰγρα οὗ (γὶβί: ποῦ ἀϊά (ἢ Ἐνδηρο]ιϑι 
ΘΔ [0 80 ΓΕργθβθηΐ 1. Ηβθ οἠυ αρρίϊες 18 
ἈΒ8ᾶσ6 ἴο ον ἴ,οτὰ, δηα σομραγος (Ὦγιϑὶ 1 τῆο 

ΒΆΒΟΙΑΙ ἰδ Ὁ : ᾿πίθπάϊηρ ἴο ἀδποίο, {πὲ ἰη τῆ6 1η5811- 
(υἱοη οΥὗἁὨ τῇῆ6 ῬΆΒοΠδ] ἰδ, βοιηϑι ηρ μά θαθη 
ΘΠ] οἱ 6 α 5ἰ πη] αν ἰο δὲ ψου ἃ, ΡΥ ΠΙν1 8 ̓ πΐθΓρο- 
9! {Ἰ0η, Κα ρῥίασα ἴθ ἴπ8 σᾶδ6 οὗ (ἢ γιϑί, ὈὉῪ νι οἢ 
Ῥγονίάθηοςσ, ἱπογοίοιθ, 1 Ὠαρροηθρα «Πὰς Π18 ὈΟΠ68 
Μ6γ ποῖ Ὀτοκθη. ΙΒ σοιηρδγϑοη (οῦξβουνοβ Καὶ- 
Ὡ06],) τιηἰριε βυρραοβί 186} το ἰῃ6 πγηα οὗ (ἢ6 ἔνδη- 

᾿15[, βῖης6, 4 ΠΠΠ|6 Ὀοίογο {π6 ἀρθαῖ) οὗ Ο γβὲ, ἢ6 
δὰ οδίορῃ νι Ὠΐη] οὗ {6 Ῥαβοῆδὶ ἰὴ, πὰ δἱ 

1, 29. ἢΔ45 ἐξοεοτάβδα {{|2ΐ “οἢη. {Π6 Βαρίἰ3[ σᾶνα οὖΥ 
Ιοτὰ {Π6 Δρροϊ]]δίίοη οὗ “ ἐδθ [απιὸ οὶ Οοα. 

,, 87. ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν, ἐΐον 8ἠαἰΐ ἰοοῖ οἡπ 
ὀΐηι τοΐοπι δον ἠαῦο ρίογορα. 

Ηετγε 8 δποίπον ρϑβϑϑαρὲ οὔ (ἢ6 ΟΙα Ταοβίαπιοηΐ, ἀπά πα νη ϊοἢ ἴῃ 
{Π6 ἱπίεγρτγείαι θη “δηὰ δρρ] !οδίΐοπ ἱπνοῖνεθ ὄνεὴ τοτα ἧς ΠΥ 
πδπ ἴΠο56 ργεσδαΐηρ. ὙἍὙ6 ραββᾶρβα οσοῖγβ ἰῇ Ζδοῃ. 14, 10, 
ΤΌ ΥἹΒΌῚ ΥἽἹΡΥ ἼΩΝ ΠΡ ΜΝ ἸΌΒΠῚ, Πεγα (86 δερῖ. Π88 : καὶ ἐπι- 
βλέψονται πρὸς μὲ, ἀνθ᾽ ὧν κατωρχήσαντο᾽ καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν 
κτλ. Ηρ ἴον ὗν, θδὴγ Μ55. γεδὰ γυὖμ. Βαΐ, 485 Κυϊποεῖ 
Γουλασϑ, ἴη6 σοι ]ΟῊ γοδαΐπρ;, 885 ὑεΐηρ (ἢ6 πλογε αἸβῖσ.} οηο, ἀηὰ 
σοπῆσιηδα ὈΥ̓͂ {π6 δηοίϊοηΐϊ γεγβίοηϑ, 18 ἴο ἢ6 γεϊαΐ πε, Οἡ (Π6 ἱπἴοτ- 
Ῥγεϊδιίοη οὐ {Π8 ρϑβϑθρθ, οοτητηθηίδίοῦβ ἈΓῈ ποῖ ἀργοῦ. (866 Πδίῃ 
ἀπὰ Βαιοῦ ἴῃ ]ος.}ὺ ἘΕἸγοῖ, μόνγενθῦ, τ πηυϑῖ Ὀ6 δηηυΐγεα νυ μθί ΠῸΓ οὐ 

ἘΞ γουιν ἴπε οἰϊαϊίοπβ οἵἉ ΥΥ εἰδίεἰπ δῃὰ οἱἢδσ σοτῃηηηθηϊδίουϑ ἱξ δρ- 
τῃαῖ ὀγεακὶπρ ο[, δοποξ, ἃ8 Ὀεΐρ; ρϑου ᾶγ ἴο ΓΙ πΐηαὶβ, να πεϊὰ 

ἘΒρΘοἶ ΠΥ αἰδργαοαίαϊ ; ἰηβογμιοῆ ἰΠπδί 1 Ὀδοδπ]8 ἃ ἔογπναϊα οὗ ᾿ωχ- 
Ργεοαίίΐοη. ΤΉ οι ία : ““ ΝΘδιιοδήηοζδγ, ου} 8 οβϑᾶ σοηϊογϑηίαγ," 
εενας Ἐδίδεν, 1, 4. δι ὦ, 6. Βεγεβομιῇ Ο. 49, 1. 78,1. “Ααἀγίδηυϑ, 
οὐἾιι9 ο888 σοηϊογαηΐυγ." Εεολα. ἢ.ς.1. 16. 8 22. γα Κτα, Β. 18, 
ὧδ. 5. 84, 20, π᾿ π 



- 
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ποῖ (6 ρμοδοδβὸ ἰῃ ᾳυσδιίοῃ ἰΦ ἰο Ὦδ τερδγάε δ5 8 ϑγορἤεεῃ οὔ 
ΟὨτίδῖ, δῃὰ {ἢ ρἱεγείηρ οὗ μἷ5 δἰάε. Τὸ {ἰ "6, 1 (Ἰἱηἰς, ννὸ ἀγα γιυ51}- 
βεά ἴῃ δηδινοσίηρ ἰὰ ἴῃ α[γπιαίἷΐονε. Ὑῃα ροΐϊηΐ 88 Ὀεδη δαιϊδέβο- 
ΟΣ γ ἐδ δὉ ἢ 5 μθὰ Ὀγ ἴῃς Ἰεδγηθά Τιπγᾶη, νγῇο οβεγϑ [ἢ18 νεγβίοῃ οὗ 
16 τγογάδ οὗ Ζδομαγίδῃ : ““" Αηϊπιιω ἀΔῦΟ ἕδη αν αἷςε εἰν Ὀι6-- 
ας Ηἰετγοβοϊ γι δηΐθ, σι ταϊίδη) τηδϑηὶ δι ῃ)156δ6 ἰπιροτδηϊ νυ ; 
ἱπιυο θαυ πι6, ᾳυοῖ ἰΓαπδβχογιηΐ, ολαυε ἀε τὰ ἰυρεῦαηϊΐ, αυετ- 
δἀπγοάσπη) ἰυρσεηΐ ἀε Β]ῖο απῖοο ; μἰδηρεηῖ εἃ ἀε τε διηγαιὸ, ηιεπηδά- 
ταούυπὶ ἀς Βὶίο φγίορεηίίο. ἡ ΗἜ (πδη δυδ)οϊῃα [ἢ 6 ἴΟ] ον ρ, 
οὐδοσνδί! οη8, 

“«Ἴ Π686 ννογήβ σὰ ὈΥ δοῆγδ τ"πἀεγϑίοοϊ οὗἩ ἐΐοθε «ζειος νεῖο, δὲϊες 
ἴα ἀοαίῃ οὗ (ἢ γίϑι, δεἰὶουδὰ ἱπ Ἰἱει : Ἰοοϊκοά οἡ “Ζ266ι.8, δοκηονεάρεὰ 
Πΐμλ 85 Μεϑδϑία, δπὰ ἴγομῃ ᾿ἰπιὶ εχρεοϊοὰ βαϊναίΐοη : ἀπά Ἰοοκεὰ ου 
Ζεευε, οι (6 2 6ννγ ῥἱεγοθα δηὰ Ἵγυςβεα, Ὀϊ ἴον Ὀετνα Πρ’ Ἠ 8 
ξε)εοστίοη πὰ ογυςϊ βχίοη ὉΥ [ἢ 6 ἰδ ον πδιίοη. Οἰδεγς τ[ὨΐΩκ {πλὲ 
(686 ννογάϑ δἃτὲ ἤδγε 10 Ὀ6 υηάογοϊοοά οΥ̓ {Ππ6 εἰπὑεἰδοὶπ  ὕειος ; ἴῃ 
(Π6 ἔο!!]οννίηρ ϑεῆβθ. ““Γοθθ Φψφεννβ, (Πογείοσε, ψῆο ἀαβρίϑος, 
Τοὐοοϊοά, ἀπὰ ογυςοϊ ἤοα 7651, νυ»}}], δοπια (ἰπ|6, μεγοεῖνα Ὦϊδ ΣΘΆ] παΐαγε 
δηὰ δυργοηθ ἀϊπηϊγ " Απάὰ ρμεγοεῖνα ἰἃ τΠῈΥ αἷά, δἵἴ οιιγ 
ον 8 δάνθῶῖ ἴο εχεουίθ ῥιιάρπιοηϊ οα ἐπα ζενβ8. 7118 ἰπἴον.- 
Ῥτεϊδιίοη 9 τεηήεγε εἐχίνεπεὶν ὑγοῦθαθ]α ὈΥ δηοῖ εγ ραβϑθασα οὗ 
δι. Φοἢ (παπιεῖγ ἰἰον, 1, 7.), ννπέγα 6 βϑοιηβ ἴ0 ἤαντο ἢδὰ 8 γεΐογ- 
Θη66 (845 ἴῃ ἴΠπ6 ργεβθηΐ 0Π6) ἴο ἴῆε ἀῦονα ρᾷββασε οὗ Ζδομπδγδῃ ; {ἢ 6 
ννογδ οὗ συ ἀγα 89 ΓΌ]Πονν8: “ Βεμοὶά, μα σοιμείἢ 'ἰπ {Ππ6 οἸουσ 5, 
νΥἤοτα 411 πιογίβ]υ 88} Ὀ6!)ο]ά, κά {εν 4180 ν ῃϊοἢ ρῥὶειοδὰ Ὠΐπὰ : πὰ 
ΑἸ! ἡδίΐοη5 οὗ (ἢε δαγίἢ 8}}8}} ὕυὲ βογα αἶγα," Νοιν ἴῃ (ἢΐ8 ἀμροι 
οὔϑι. 7.0 ῃη, ἃ8 νῈ}} 858 ἴῃ (Π6 μγεσβήϊηρ, (6 δι) εοῖ βεοτηβ ἴο Ὀς τῆς 
δάνεηϊ οὕ ουν [τὰ ἰο ἴμκΚ τεῆρεβηοα οἡ (6 (6νν8 ἴῃ {116 ἀδείγσυς- 
τίου οὗ {πο ῖγ εἰϊγ δι! ά πδίΐοσ 0. “Γἢς βεηδ6 οὔ ἴπ6 τνογὰβ ηδὺ ἰμογείοεε 
Ὅς ἴυ8ϑ ΕΧρΓεςδεα : ““ Αἱ δὲὶβ ον δρροϊηϊοα {ἰπ|6 8}8}} ἰπεγ, τ 
ὨογτίὈὶς ἀτεδα, Ὀε ἢ 0] Ὠΐπι ννοπὶ ἴπεν σοη! απλε]]ουϑ ᾽ν τγεαῖεα σοίε 
ἰη {πὸ βδρίεπάουν οὐ πια)δϑίυ ; δηὰ ἐΐδηπ νν}}} 1ἢθτὲ θὲ μτίανουβ υυδι Πρ; 
«πγουρδοιι 4}} Ῥαϊθβϑίϊ θ᾿" ΤὨΐθ Ἰη(εγργοϊδοη, ἴοο, βθθῖὴϑ (0 ὃς 
οομῆττηδα ὈΥ {086 βαγίηρβ οὗ ουὖν ἴωὐγὰ, ἰῃ υν»]ο ἢ ἢς ἐεβοσι θὰ Ἠἰδ 
δανοηὶ ἴο ἴδκα νδηρεᾶηοα οὐ ἴΠ6 «{ενν8 ἴω [ἢ ἀδδιγιιοιΐοη οἷ νοὶ 
ΟἿ πὰ βἴαϊο, δῃαὰ ρῥγειμίειθα (παῖ ἰἤοθθ νϑῦῪ Ῥεγβοὴδ τῦθο δὲ 
ἐεορί δορὰ, ἀοετἀοα, σοπειηηθδῦ, οτυςοὶβοά, ἀπὰ σοηϊυ πο]! ουϑγ ρὶεγοθὰ 
᾿εΐπ), νου ὰ δθὲ ἢϊπι σοπηθ ἴῃ {6 οἰουἀβ οὔ πδᾶνεῃ, υυἱὴἢ ἢ δι ργοῖσα 
Ἰογγ δῃὰ τῃϑ)εβϑίγ. (Μαίἢ, 46, 23..24, 80ῶ0.(ὡ [υκ 41, 425, ἄς.) 
ἢ.8 (Π6 ραββϑαβθ Π)ΔῪ γΟΓῪ νγ06}} Ὀ6 Ἔχρμίαϊποά ἐϊέεταίίῳψ οὗ ουν τὰ, 

Θβρϑοΐδ} }} βίησε ἴῃ Ζϑοῖδγ. 18, 7. γγὰ ἤᾶνα ἃ Ποὺ ργορἤεου οὗ Οὐγιεί, 
νυ ϊο ἢ οὖν οτὰ Πα Ἰηἰογρτγοείοα οὗ ΠΙ )86} δὶ Μαίιτῃ. 46, 81. Μαγί 
14, 427. (Τι8η.) Τὸ ἴΠῸ ὀχροδιίοη οὗ {πὶ Ἰεατηθαὰ οοπιτηεηίδίοῦ 
Ι επίίγεὶγ δϑδοηῖ. ἘΟΘΘη}ΠῈΓ πὰ Κυϊηοεῖ, ᾿οννονοσ, τηϑἰηςδὶη 
ἴπαι 51. δοἢῃ ΟὨΪγ ἀοοονππιοααίδα {χα ρᾶ588ρ6 οὗ Ζϑοπαγίδῃ, δπὰ ἰη- 
ἰεηὐοὰ ἴο ΟΧΡΓΘ658 (ἢΐ8 ρα ποσγαὶ δοῆ86: “" ΝΟΥ͂ νγ88 πὸ. ρίεγορά οὗ 
φῃοῦι τ πιρῃϊ (ΓῸΪγ 6 5814, (ΠΟῪ νν}}} ὈΪΓΙΟΥΙΥ σορτεῖ [ἢ 6 1089 οὗἉ "τι 
σι ποσὶ ΠΟῪ πᾶνε ρίεγςοα. ἡ Βυῖ (ἢ6 86 θ8 ἃ νεῖ ἔγιρίὰ δπὰ ἔδι- 
(εἰοηοα ἰηϊεγργοίβτίοη. Οἡ (ἢ ἀεεῖῃ οὗ οὖἦν :,οτὰ ΤΙ ἢδ8 ἴΠ6 
ξοϊονὶης τεβοοίοπη. 

“«Τηυδ ἀϊοά (ἢ ϑανίουγ οὗ ἴῃ6 υπηδῃ γϑος, Π|{Κὸ ἃ μεύϑοῃ οὐ {Π6 
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Ἰουεοῖ σοπαϊιΐοη, ΘΒ οιο πὰ ἀδορίϑεα, ἀρργεϊδη θά" 88. οὔθ ριήδγο 
οὗ ἴδε ρτεδίοϑι οτίῃηθϑ, Ὠυγγίθα ἔγοπλ τα ὑη]081 Ἰυρε ἴο δΔοῖπο, 
ὁοηαοημηοᾷ ἴο ϑυ8δν (δα πηοϑὲ Ἱρῃοιηϊηΐουϑ ρυ ἰδ πηθηΐ, ἐπα υτίηρ; 
{πὸ πηοϑῖ Ἔχαυΐθ!ε ἡροπίθϑ, Ὀοιἢ τηθηϊαὶ δηὰ σογρογεδὶ, πδηρίηρ; ἡ 
(Π6 ΟΥοβ8, ἔογβαθη Ὁγ 81} ἢἰ8 ἔΓΙΘμά5; ὯΔῪ δὐθῇ, 485 ἰΐ βϑϑϑηγϑὰ, ὮὉΥῪ 
Αὐἧ ἰπη56 1. Νοῖ Ομ ννὰϑ ἴσα δηιοηρς Πἰ8 Ὠ΄ϑ. 1} [68 ννΠ.0 80 τοι 
88 δἰἰεπηρίεἀ ἴο γτεπήθι Ὠΐπι (6 ἰα5ὶ οΟβῆοα8 οὗἨ ἑβδερυϊίυγα, αἱ} Ὀεΐηρ; 
βῖγιιοΚ υυνἱ(ἢ ἔδδγ, δηὰ βοδίοσεα ἜνΕΡῪ τηᾶη ἴω ἢἰβ ΟΥ̓ ὮΟΙῺΘ; 88 
παὰ Ὀέδη Ἰσηρ' ᾶρὸ ργεαϊοιοὰ ὃγ Ζδομαγίδῃ (18,1. οοπιραγθὰ νυν 
Μαίιῃ. 26, 31.) δῃὰ ξογεϊοϊὰἁ Ὁγ ουὖῦ [ωογὰ ἴο ιἷἰ8 Ὠ βοῖρὶθβ ἃ ἔδυ 
ΠουΓΒ Ὀεἴογα. (866 Ζοδη 16, 89.) ΝΣ 

88, 89. 8686 [Π6 ποίεβ οὐ Μαίίῃ. 27, δ7. 836ᾳ. 
ἍΜαικ 1δ,.48. ΓὺΚὸ 28, δ1. “Τῇ ᾿νίης νἰβάοπι 
(ϑαγϑΒ ΤιίΔη,) νγ88 ρἰθαβοα (ο οτγάδίῃ, {Ππδὲ,. ἔγοηι 
(6 ρετοα οἵ οὖν [οὐ 8 ἀδεαίῃ, ἢ18 βδογθὰ οόσρβα 
βῃουϊά θ6 μαηά θα ὈΥῪ ἤοηδ Ὀυΐϊ Ῥίουβ πα ΠΟΙΥ ρογ- 
8028, δηἀ (δ΄ ἢΪ8 Ἰρποιμηϊηϊοιι ἀθδίῃ δϑῃοι!α Ὀδ ζ0]- 
Ἰονοά Ὀγ ἃ πιοϑὲ Ὠοπουΐδῦ]6 βθριυιξιγθ, ἃ8 [ἢ 8 ῥσγο- 
Ιυἀ6 ἴο [18 ρ]ογίοιιϑ γεβιγγοοίοη. ἡ Νικόδημος. ὅ.66 
(6 ποίθ οἡ 8, 1. 7, 60. Φέρων Ἐ αίγμα σμύρνης καὶ 
ἀλόης ὡσεὶ λίτρας ἑκατόν. ἢ σμύρνα ἤδΓδ τηρηςοηοα 
15, 8ἃ8 Μὰ ἰϑᾶγῃ ἴτοπι Γ᾽ οβοου 68 ἀπ ΡΒ] ηγ, {6 }υ 16 θ 
ΟΥ̓ ἃ οογίαϊη ἴγθα ἰη Αταῦῖα, ψῃϊοῆ, οἡ {π6. ἐγ Κ 
βείηρ Ὀογβά, δχιιάθβ ἃ Κιἰηά οἵ συγ ᾿ᾳυϊά, ψ] ἢ 
8 σϑυρη οὐ πηδίβ, ἄς. ὙΠ6 ἀλοὴ, 15 ϑιρροβοά ὈγῪ 
ἸΏΔΗΥ ΟΘΟΙ θη ΟΓ8 ποὺ ἴὸ δ6 ἰἢ6 Ὠοτῦ αἰο68, [γοτὰ 
ψ Οἢ ἃ Ὀϊζ[6Γ 1166 18 ΘΧΡΙΘ856α, θυ 8ῃ δγοῃηδί!α 
γα, ψ 10}} 18 αἰβο σδ] δα αἀφοίίοοσΐμπι, δηα (ἢ 6 ἢ γ]4]οο, 
ψ ἤο86 ψοοί ν785 {Πα νν186 οι ρ]ογοϑα Ὀγ {πΠ6 Εσγρίϊδηβ 
ἴον εἰ πη ηρ σΟΥΡ868. ὅ866 ("οε8. Ηΐθγοὶ. 1, 185. 
Μίο] ΝΑ 615 ἴῃ [18 ΒΌΡΡΙ. δά 1,6χ. Η6}.1, 82. βα] πηδβῖυ8 
1 195 ἔχοις. Ρ]η. 747. 8θη. δηὰ Εβοβθῃμλ} γ᾽ 1η [115 
ϑοἸ 0]. οα Νυπ]. 924, Θ6. ΟὈὐτημηδηϊδίογθ, ΤΏΟΓΘΟνΟγ, 
8 οί δρτγαϑα ψῃθίΠοΓ Ψ}6 ἀΓ6 6 γα ἴο πη ογϑίδηά αν 
δρίοεϑ, οὐ 1ἢ6 οοηξεοὲ ἰοττηθα ἔτοπιὶ ἐπεπ, Βιὲ 16 
866 18 [Π6 τῇογο ργοῦραῦϊθ οριηίοη ἐπὶ ΝΙσοάθπιὰβ 
Ὀτουρῶς οὗὨ 80114 τηγεγῇ, ΟΥΓῪ δηὰ Ὀσγιι βθαὰ, δηᾷ οὔ 
Ὠγίαϊοα Ψψορά, Ὀτγυΐϊβεα δηά ρυϊνογθεά, ρους οπο 
Ὠυπήγαα ρουπμάβ νοϊρῆῖ. ΕοΣ ΨΦοβθρἢ δά ΝΙοοάο- 

Ἐ Φέρω ἰ8. ἃ ννογτὰ ἀρμτορτϊδίοὰ ἴο (18 δυῦ͵εοεί. 80 Ηετγούοῖ, 
Μεῖϊροπι. ρ. 255. τοὺς δὲ προσήκοντας τῷ νεκρῷ ἐπὶ τὸ κναφήιον παά- 
βεῖναι, ἔχοντας τὰ πρόσφορα, ὡς ἀναιρησομένονυς. 
. ΨΟΪ 7111. . 
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τη115 ΔΓΘ οἷ Ββαϊά ἴο ἴανα δηοϊπίο (Π6 Ὀοάν οἵ 906ξ5 
ὙΠ (ἢ 086 Οὐοτογοιιβ αηριυθηῖβ; ΠΑΥ͂, ἴΠ6 Εναηρο- 
᾿18[, δί νοῦ. 40. τοίδίθβ (Πδὲ (Π6 θοάγ, ἱοροῖπογ ψ ἢ 
(Π6 βρίςθ8, 88 οι ὑΡ ἴῃ ᾿ΐηθη το ἰ8 οὐ Ὀδπάδροϑ. 
Νοιίμογ σουϊά 9 οβορῇ δηὰ Νισοάσδιηυϑ, οἢ δοςοιης οὗ 
(86 Ῥαγάβοιιθβ, (πιθη(οηθα 'ῃ νϑγ. 42.) γερείαγίψ 
οπιδαΐηι ἴἰῃ6 Ὀοάγ οἵ 96805: Ὀυΐ {π6 ψοϊηθὴ νῇο 
ἰηἰρηἀθά ἴο ρετέίογῃ (μα οὔοΘ (848 [Κα τοϊδίοϑ, 93, 
86.) βαά θουρῇξ βρίςθϑ διά ὑηραθηΐβ (ογ {Π6 ἀραύ- 
ματα δηὰ μύρα ατ ἀϊδίϊηρι 5.64), ἴῃ ογάδγ {{π2ῖ ἔπ  Ὺ 
ταὶσῃι ψαϑῇ δηά δποίηϊ (ἢ 6 ὈΟΑΥ οἵ 658. δὅ66 Μαγκ 
160, 1. [Ιὲ 8θοὴβ8 ἴοο, {πὶ τἴῃ6 δϑονο-τὩδητὶοησδα 
νοῖρις οἵ βρίοςθβ "νου ]ὰ ἤανο Ὀδδη ἴοο ργοδῖ ἔογ {π6 
δηοϊηιϊηρ οὗὨ οὔπθ Ὀοάγ. Ηδηςο, ἰμογα [48 θθθη. 
ϑοῖη6 ἀἸβοιιβδίοη διῃ)οηρ' ΠΟΙ] Θη δΔίογβ 85 (0 {Π6 8686 
ἴῃ ψῃϊοῇ λίτρα 156 ἴο Ὀ6 ἴακΚθοῃ ; βίηςθ {π6 ψογὰ ποῖ 
οηΪν βρη θά 4 ροιηά, θοι οὗ ἀγγ δηὰά ᾿ἰησυϊα δειΐ- 
οἶεβ, θυΐ αἰϑ8οὸ 84 ρίθοα οὗ τηοῆθυ. Ὅὅῃ6 λίτρα, 
μβονανοῦ, θη υι864 οὗ ἃ οοἷπ (8 βἰρηιῆοδίίοη πὸ 
τ ογα Οσσουγγηρ ἴῃ (ἢ6 Ναν Τοβίδπιοηϊ, οὐ Βαθθὲηϊ- 
ὁδὶ ᾿  [6 18), ἀοηποίοα ἃ 8118} ρί6σα δαυϊναϊθης ἴο (ἢ 6 
ΤΕριηοίῖς οδοίμα. Νον, {Π8 τηδητ]οη οἵ 80 8181] ἃ βιιην 
88 ἴῃδί νοι] διηουπηί ἴο, ψουϊὰ ἤᾶνο Ὀ6 6 Βα ροΓήμοιιβ. 
8ο ἰπαῦ {Π||8 βιρῃοδίίοη 18 ποῖ ἤδγα δρρί[ϊ!οδῦ δ. 
Βε91468, (δὶ 88η86 ψουά γοααΐίγα λίτρων, ποῖ λίτρας. 
6 πειιϑί, [πΠογϑίογθ, δάεγα ἴο [Π6 σοιῃπηοῃ ἰηΐογργα- 
ἰδίϊοη α λμπάγοά ροιπή ιοεὶσὴέ. Το ἰῃοβ6 ψῆο ον- 
Ἶεσῦ τμ4ῖ 8υςἢ 8 {τν οἵ βρῖςς ψουἹὰ ἠοῖ θ6 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, ἰ{ ΠΊΔΥ δ τορ]164, (ῃδὶ {Π6 σἤδροῦ ἴῃ 
ψὨϊοῆ οὖν [οτγα β θΟᾶγ ννᾶ8 ἀδροβί6α νου], δοοογά- 
ἱηρ (ὁ ἴπ6 σοπγθοη ουϑίοπι, ἢᾶν ἴο δ6 σσιηρ[οίεϊ Υ 
ρΡογἤιπιοα : δπὰ ἢο ἱποοῃβϑίἀθγαθ!] 8 ραγί τηῖρηξς θ6 
Ταϑονοά ἔογ ἴῃ (ὈΠΟΓΑΪ ; βίησθ οὔ 81.0}}) οσσβδίοηφ 
γοαῦ αυδηῖ168 οὗ βρίοσθβ ψοσὸ Ὀυγηΐ; δ8 6 ἢπά 
οἰἢ εὐπὶ Φοβορῆυ8 δηὰ τΠ6 Ἐδθθίηϊς4] τυείίογβ. 

ΓὨυ5β 2οβορῇ. Δηΐ. 17, 8, 8. δηὰ Β6]]. 1,1. βρθακβ οἵ 
ἤνα Βυπάγαα βἰανεβ οὔ ἔγεϑα τηβῃ, ἀρωματατοφόροε, 
αἰἰοπάϊηρ δἱ ἴΠ6 ἔπποσαὶ οὗ Ηεγοά. δογδεγξ. ἀ8 
το ρίοηο οἱ ᾿πραᾶ ϑαθδθόγαπ, Ρ. 12. Ἐχβοαυΐδϑ ρτο- 
βααυθὴαϊ (1615 (ϑαθ8615) 1}]ς δϑὲ π]οϑΌ Μογίιυπι 
ἄοπιὶ! ἰαναίιπη (τα 8 ΟὐοΓΔ[18 80Π{π|π}}, ο( 1 δγουϊᾶ 
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νεϑευπι Ῥοϑιζ, δα δόρυ γαπὶ οβδγαηῖ. Μά886- 
σἤοίῆ ϑαιῃδοἢοίῃ, α. 8. ουπὶ τηογίυιϊ5 685εἰ ΕΗ. Οδιημα- 
᾿ἰεἰ β6ῃϊοσγ, σοιηθιυιβ8ις Βυρ6Γ διὰ ΟἾΚΟΙ Οϑι18 ργοβοῖγ- 
ἴᾳ58 υτο οοσίορίηξα ἰἰτα8 οροβραίβϑαπη!. (Κγρκθο, 
Ἐοβοηπ. δηὰ Κιϊη.) 

Τῆδ β8ὅτη6 νον οὐ [ἢ6 5:0] 6ςΐ 15 8180 Δ κθῃ ὈΥ τηοϑέ 
τεσθηΐ σοιῃπηθηϊδίοῦβ, δΔηἀ διηοηρ (6 γοβί, ΤΙ πη8η.. 

40---42, ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἔδησαν 
αὐτὸ ὀβονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, κ. ἔ. ἐ. τ. Ἶ. ἐνταφιά- 
δειν. Ἐγ 1Π6 ὀθονία, ἐπεη οἰοέ᾿οδ8, ἅτ τηϑδηΐ [ἢ 6 ἢ 
ΒΘΡΌΪ ἤγαὶ Ὀδηάδροβ, (οΓ κειρίαι, τηδητοπδαὰ 1η Ψοἢη 
11, 44.) ψῃ!οἢ 6 γα σγο] θά σουηά ἴῃη6 θοάν. [Ι͂πῃ {ἢ6 
Ρίδοθ οὗ {Π18 ψοτγά, (π6 οἴμογ Ενδηρθ δῖ8. 086 [Π6 
τοσ σινδὼών, ψὨϊοσἢ ἀδηοίοδβ 8ηΥ0 βογί οὐ ψοόνϑηῃ οἱοίῃ, 
ΘΒρθοίδ! ν ̓ἴπθη, δηα ῃδὲ οὗ εἶθ ΠΏΘΓ 8ουΐ : 880 ΔηΥ͂ 
Ἰοηρὶ ἸΙπθὴ νϑϑιπηθηΐ ογ τοῦα ; δηὰ ᾿ὶΚον156 (Π6 ἢπα 
Πηθη βῃδοί, ἰὴ ψ ῃ σῇ τῆ6 Εδβίθγῃ παι! (88 ψα ἤπά 
ἴτοπη Ηογοάοί. 2, 86.) υβοὰ ἴο τ0}} ὃρ ἀοδά Ροάϊΐοθϑ, 
ΔΙΟΓ Πανίηρρ Ὀθθὴ δραὶμηθα ; δηὰ ψοἢ (Π8 
ἰογπηθα, ἃ8 1Ἢ Ψογθ, ἃ β6ρ οἶα] νοβί, ΟΥ νη ηρ; 
διδοῖ, ὅθ6. ΕἼβοῃ. Ῥγοὶ. 74. (Τιπη4η.) ὅδὅ66 186 
ποία οἢ Μαί(ῃ. 27, δ9. . 

40. ᾿Ενταφιάξειν." ΤῊΪ8 ΜΟΙ 5]ρη ῆε8β ἰο ργορᾶγὸ ΤῸ Σ 

ἘΞ ΤἼΘ ΡΓΟΡΕΥ τηεδηΐηρ; οὗ 6 νεγῦ ἐνταφιάϑειν 8 Ὡοΐ ἐο δὲέγγ, 
Ὀυϊ ἐο δηιδαῖΐμι, ΟΥ ἴο ὑΓερᾶγα ἴῃς θοάγ ἔογ θιυγί4)---ροὐ ποῖγο, σοτρως 
αὐ εεριεἰέωγαηι σοπιρόπετθ, Το Ὑυ]ρ. ἰπάεοά, τε θῖβ [26 οἴδιυδο, 
δίἰοωὲ πιο εεὲ κι αὶς ξοροίϊγε, νυϊυϊοἢ 15 16 ΓΘᾺΪ δοῖιγοα οὗὨ ἴδ 6 ΕΥΤῸΣ ἴῃ 
πηοήδγη ἰγϑηβιαϊϊοηθϑ. ϑυβῖῆος ἰἴ ἴο οὔδεγνα ἤεσγε, (ἰδὲ 1Π6 νογὺ 

᾿ἐνταφιάϑειν, δηά [6 νεγῦ8] ἤουῃ ἐνταφιασμὸς, ἅτ υϑεὰ ἴῃ {ἢ 6 
Ν. Το οηἷγ ἰὼ τεϊδϊίο ἰὸ (πε δ θδ] αὐῖηρ; οὗ ἴῃ6 Ὀοαγ οὗ οὖν 
ἰογὰ. ἼΤηὸ νογὰ υδοὰ ἴον ἐο δμγῳ, 8 ἸΨΑΓΙΔΌΪ θάπτειν. ΤὮΘ 
1.96 [Ο]]οννοὰ ΕΥ̓ {Π6 ϑερῖ. 18 δητ γον δ᾽ μλ}]}8Γ; ἐνταφιάξειν ἰδ ἐο 
ῬΥόραγθ ἐΐδθ οοτσρε; θάπτειν 15 ἰ0ο δωαγῃ. Τὰ προτὶ οὗ ὑοι 
ὍΟΓΩδ, δηὰ σοῃβδηι θη ἰἢα εἰἰδι ποϊΐοη Ὀεΐννεεη ἴΠ6Ώ), ἰ8 Θχϑιης- 
»᾽Πει, αδθ. 1, 2, 5. [ἢ νεῦ. 4. προσέταξεν ᾿Ιωσὴφ, ἃς, , 

Ε. Τ. υὑοεορῆ. εοτηπιαπαοα ἰκὲ8 εετυαπίε, ἐλ μδνεὶείαηΣ, ἐο ονιδαὶπι 
Αἷα ξαϊῃεν ; απὰ ἐΐε μ᾿ ψεϊεϊαης εἰπιδαϊπιθὰ ἱταοί. ΨΥ ΉΘΓΘΆΒ 1 νϑῦ. ὅ. 
“Φο586 0) 8 "νοσγβ ἰο ῬΏδσαος διὸ--τοὸ πατὴρ μοῦ ὥρκισς μὲ, λέγων, Ἔν 
τῷ μνημείῳ ᾧ ὥρυξα ἐμαντῷ ἐν γῇ Χαναὰν, ἐκεῖ με θάψει:" νῦν οὖν 
ἀγάβας, θάψω τὺν πατέρα μοῦ. 

ἙΕ. Τ. Μν [αἰλεν πιαὰθ πιθ εἰσέαγ, ξαγὶηρ, ““[π πν ρταῦε ιολὶοῦ Γ᾽ 
ἧαυε αἰφροα (οΥ Ἰπ6 ἐπ ἠδ ἑαπαὰ οΓ (απααση, ἐδέετο εἰ αὶξ ἤχου; διγῳ πιε.᾽" 
Νοιυ ἰξπεγοίοτο ἰεὲ πιὸ ροὸ ᾿ρ, 1 »γαν ἐΐεε, απὰ δεγψ τ [(αἰδεγ. Ἡεγθ 
1π6 αἰβεγθηος ἰῇ τῃοδηΐϊηρ ὑείννοεη ἴΠ6 (γὼ νδγῦ8, 15 αἰδιϊ ρου 

Ωῷ )χῷ 
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Ἀ ἐαλλιῤ οἰ ογ ὈΥ δηοϊπείπρ, το] πρ' ὉΡ; οΥ ἴῃ ΔπΠ Ὁ 
οἴδεγ ψαὺ. [}η [86 ψοσγάβ καθὼς ἔθος ἐστι τοῖς Ἰουδαίοις 
ἐνταφιάϑειν, (ἢ 6. ψοτά ᾿Ιουδαίοις 5665 οπφιρἠαίϊς, ἀπὰ 
ΤΠ6ΓΘ ΔΡΡϑδγϑ ἴο θ6 ἃ ἴδς![ Ορροϑβιίοη ἴο [Π6᾽ οιιϑίοῃῃ 
οὗ (6 Εργνρι(ίδη8, ψῃο, 88 ψ ἤηὰ ἔτοπι Ηδτγοάοί. 
9, 86. υβοά ἴἰο ααὐδονθὶ {πὸ Ὀοάν, δηὰ ἢ] τ νι τῇ 
βρίςσθβ. ὍΤῆο 68 ΟἿΪΥ ΒρτηΚὶ θα (π6 ὈΟΟῪ σι ΡὰΪ]- 
νογι864 βρῖςθ8, δηἀ ψγαρρϑα 11 ὕὉΡ 1η ἸΙηεη. (Καπ.) 

41,42. δα {π6 ῃοῖΐβ οἡ Μαίι". 27,60. Διὰ τὴν 
παρασκευὴν, ἱ. 6. βίποσα, ἴῃ6 αγαδομδ, οὐ Ῥγερδγδίοη 
ἄν, ψὰβ νογρίηρ ἴο ἃ οἷοβα, δπά 6 ϑαῦθδίῃ 
ψὰθ δἱ ᾿δηῆ, (δα 1ῃΠ6 οί οἡ [1Κκ6 23, 64.) 
ἸὙπογοίογο, {πον ἀδροβιίοα {6 ΒΟΑΥ͂ οὗ 6885 ἴῃ ἐξα 
Βορυΐϊςοῆγθ, ψ ἰσῇ τγὰ8 μδγὰ Ὀγ." Τῇ ψ80]6 οὗ ΕΠ ΔΑΥ 
᾿ιδὰ {Π6 πᾶῖη6 οἵ παρασκευὴ. Ηδρτο, ον ονΟΥ, 6 δΓΟ 
ΤΩΘΓΟΙΥ ἴο ππαεγβίδηα ἐλ ἰαέέεγ' ρατί οἵ 10, {πΠ6 γε 
ἐαδὲ ἀομγ5, ΝΟ ὙΧΕΓΘ ΡΓΟρΟΥΪΎ ςΑ]] 64 (ἢ παρασκευὴ, 
δβίηςα ἀιιγίηρ {(παΐ ρογοα ἴθ ἰδ νψὰ8 ἴο Ὀ6 58]81η, 

χηαγκοὰ, Τα ζοσιηογ, τὸ ἐνταφιάδειν, τνδ8 ἴπε ννοτκ οὔ ἐλε ρ᾿γεὶείαπε, 
δοοογαϊηρ ἴο ἴῃ ἱπιροτῖ Οὗ ἴῃ Ἠεῦγενν ἴοσγτῃ, οὗ οὗ ἐδδ οπιδαίπιετε, 
δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 Οτεεκ ; {πὸ ἰαϊτεγ, τὸ θάπτει» ννᾶ5 8 ννόογκ οὗ 
Φοβερῆ, δὰ ἴῃ σουρϑην ῆΟ αἰἰεπάεα Ὠΐη : ἴδ ΓΟΥΓΠΊΟΥ νγαδ ὄχϑ- 
αυϊοι ἰῃ Ἐργρῖ, 106 Ἰδί(6ὺ ἰὴ δῆδαῃ. [δι ἱξ 6 οὐβεγνεὰ διγίπον, 
(Πα {Ππ6 ἵννο ατεοῖκ νογάβϑ δὰ ἰἢ6 ᾿Γαηϑ᾽διίοη οἵ ἵννο Ἡοῦγεν, τνογάβ, 
γνἢἰοῖ ἄγ ὩΘΝΘΥ 86 ἀ ῬΓΟΠ)ΙΒΟΌΟΙΒΙΥ͂, ΟΥΓ πιϊδίδΚϑη [Ὁ δδεὴ οἴπογ. [ἢ 
τ ῖο ΡαβδαβῸ, νὨοἢ 18 τἢ6 ΟὨΪῪ Ρ͵δοα τυπογείη (ῃ6 ϑδνθηῖγ πανὸ υξοὰὲ 
16 νοσὉ ἐνταφιάδειν ἴῃ6 Ψα]ρ,. Πι88᾽ ΘΔΡΘ ἢ ΪΥ ρτγεϑογνοὰ ἴῃ6 ἀϊδβίης- 
εἰοη. [1ἴ ΤΕηΔΕΥ8 ἐνταφιάϑειν, ατοπιαίἐδως οὐπαΐϊτε, δῃηὰ θάπτειν, 
εορεῖϊγο. Τοα ἡυαϊείουθ Επρ] δὴ τοϑάδν, ννῇο οοηδίάοϑ ἴῃς νϑϑδῖ 
φυβητ οὐὗἩ ἴη6 τηρϑὶ σοϑίϊν Ἀγοτηδῖιοβ ἢ οἢ, (ῃ6 Ενδηρο 5ὲ ἴ6}88 
9, ΕΓ Ὀεϑίοννοα Ὀγ Νίοοάθη)}8Β ὁ ἴῃ Ὀοὰγν οὔουτ [ωογὰ, {ἢ οἴανιθα 
εἰ)οϊπεά, αϑΦ ἐλδ πιαππεν οὁ[Γ (6. 7εἰῦε ἰς ἰο διιτῳ, τυδῖ ᾿ανα ἃ ΝΟ ΎῪ 
ΒίΓΔΠΡῈ ἈΡΓΟΔσθῆςθ. ὅδε ἤγβι γοβοοίίοη παι τνουὰ ὨΔΕΌΥΔΗΥ αὐῖϑα 
ἱῃ Ὠΐθ ιϊηὰ τνου]ὰ Ὀ6, ““ [{ 80, ϑυγοῖὶγ ποῖ ομδ οὗ ἃ Ὠυηάτεά οὗ ἔνα 
Ῥεέορὶε οου]ὰ δβογὰ ἴο 6 Ὀιτίοα." Ὑεῖ, οατίδίη ἴἴ ἰβ, [ηδῖ τὸ ἡλιοῦ 
ὙΥ8 3 ΤΏΟΤΘ ΟΥ̓ ΕΠ] ἴΠδη (Π6 εν 0 ὈυτῪ {πεῖν ἀεβὰ ; ἰβουρ ἢ, νεῦῪ 
ΡΓΟ ΘΟ, οἵ οἢδ οὗἉ Δ πυιηάτ δά τν8 Θ) α] πηοὰ. Βυῖ εἰ δὰ ὕδεῃ 
μτγεάϊεϊοὰ οὗ ουὐ [,οτὰ, ποῖ ΟἿΪΥῪ πδὶ ἢ6 δῃου!ὰ Ὀ6 πυπιθεγοὰ νῖτῇ 
ἐγαπεβγεθδους (τπΔ] οἰ ἈΟΙΟΥ8), ἢοὶ ΟἾΪΥ͂ [παῖ δἰ8 ρταᾶνθ βῃουϊὰ Β6 
δρροϊηϊεοᾶ τὺ ἢ τΠ6 ννοκεα (νυ οἢ τνὰϑ ἴῃ 6 6886 υυῖἢ! τῆοβε Ῥ)0 δ8ιιῖ- 
ἔεγει, 848 οτἰτηΐηδ]8, ὈγῪ ρυδ])ῖς }ι61166. ὅε6 Νίοοϊαὶ ἀε ϑερυϊοδγὲθ 
Ἠδερτγαστγαπι, 1.10. 8. (ἀρ. δ); Ὀπὶ ἴδαὶ δα δῃουϊά θὲ ᾿οϊηεὰ νυ. 
ἐλ τίς 'π Πἷ8 ἀθδιἢ ; οἰ"ουπηϑίδηςοϑ τῃίοϊ, Ὀοίοσα ἴον Βαρρεποὰ, 
ἰξ νγὰϑ ΨΟΥΥ͂ ἱπηργοῦ Ὁ] 6 βου] Ἔνοῦ ΟΠΟΌΓΣ ἰῃ (86 δθ: 6 ΡδΊ5ΟΙ. 
(Οδρῦθε}}.) : - 
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δηά (ῃ6 οἴδοσ ρῥγθραγδίίουβ τηδάθ ἔογ (8 [δαϑί. 
(Καυϊποε!.) 
᾿ Νοῖ ὩΠηΘΟΟΒΘΑΓΙΪ τηϊηἴδ ἢΔ8 ἴΠ6 Ἐνδηρεὶτδῖ Ὀδοὴ ἴῃ ἀοβοσι ίης (ἢ 6 
ϑερυ]οῦγα οὗ Ψ3εθὰ3. Εοσ, (πουρῇ ἰχ686 (ἰνρ8 παρ βθοθῖ ἴὸ ἰὰνθ 
ΤΏΘΓΕΪΥ Παρρεηδα ὈΥ ομδηςα, δῃὰ ἴὸ Ὀὲ οὗ ὃυζῖ 1{π|6 πιοηχδηῖ, γεῖ 
ἴΠεγ ἰεηα ρσθδί]ν ἴο εβ|80] 18. (Π6 σαγίαϊηγ οὗ ΟΠ τι 8 σεϑυγγθοίίοη, 
Ἐοὸγ {πὸ βερῃ !οῆγα νγὰ8 ἴῃ ἴῃ6 ραγάδεῃ, ποχὶ ἴο ἴῃς γίασα οὗ μιπηίδῃ- 
τηροηΐ, δηά (Ὠεγεΐοτθ ννεὶ}] Κῆόονη. Μογσδϑονοσ, ἰΐ τγαδ ἃ γθοθηίγ θυ 
οὔςδ (καινὸ»), ἴῃ νυν ϊοἢ 0 ΟρΓρβα δὰ ετὲὺ γεὶ Ὀδθη ἀεμοϑὶιεὰ ; 80 88 
ἴο ῥτεοϊαάθ 41} δυβρίοΐοη οὗἨ ἴμ6 θοαγ Πανίηρ; Ὀ661:) ομαηρεα, ΟΥ αηῳ 
ὁπε εἶς μανὶηρ; δγίϑθῃ δυϊ Ψε58. Ἴ Ὥδη ᾿ἴ νν8β ουἵ ουὗΐ ἰῃ ἃ ΓΟΟΙ ; δηά 
{ΠΟ ΓΕΙΌΓΤΕ ὯῸ ΟΠ6 οουὐ]α ΒΥ ἰΐ νγὰ8 ὑπ ογτηΐηθα, δηὰ {π6 θοαγ ἰἢυ5 
Σειηονοά, ΕἸΏΔΠΪΥ, ἰτ ννα8 ἀοἰδηαοιὶ ΌῪ ἃ ἢιιρα δίοηα ρμἰδοθα αἱ (ἴ8 
εὐἴγϑδηοα (85 Μαίπενν δῃὶ Μαγκ γαϊαῖθ), (παῖ 0 δηθν τηΐρῆϊ ἰη» 
τα [ἢ 6 βδογθα σοῦρ86, ΟΥ᾽ ΔΗΥ ἔτ πὰ δἴθαϊὶ ἰΐ αἰναὺ. ΤῊ 8 (8 ννὲ Ἰδάσῃ 
ἔργου) Μαίίῃ. 27, δ7.) Ζοβερῇ αἱά {18 ὀψέας γενομένης, ἱ. 6. ἰη (ῃς 
ληΐεγνα! υεΐννοθ ἴπ6 Ὠἰηί ἢ ὨΟὺΓ δια (ἢ αἰενθηζῃ, (νν βίος, τυ τἢ 18, 
σοῦ ἃ 6 ἔγοπι ἰἤγαα ΟἿ]ΟΟΚ ἴο ἤνα,) δῃὰ ἴῃ ρτεαὶ μαβίε, διὰ τὴν 
παρασκενὴν τῶν ᾿Ιονδαίων, (αὶ πα πιὶρῃϊ ηοἱ Ὀ6 ργενεηϊοα ἔοι 1ῃ6 
ἤνυε οὐὔδβεγνδηοα οὗ {ἴἸι6ὸ ἔεαϑδί ἄἀδυ, ννῃΐοῖ ὈορδῺ αἵ ἴΠ6 δἰχῖ ἢ ΠΟΌΓ. 
ΑΠΟΙΠδΥ γθᾶβϑοη ἴοο, νν ἢν ἢ Ἰαϊὰ {πὸ Ὀοὰγ οὗουν [οτά ἢ ἃ βαρυ]οῦγα 
80 ΠΘΔΓ δἱ δαπά, νν88, ἰμδῖ ἰΐ τηρσῃς ποῖ Ὀ6 ἰεῆῖ υπϑυτδα, οὐ θ6 
Ὀυσίοὰ ποῖ ΠοηουΓΑὈΪν ἐηουρἢ. ΑἹ] (ἢ)}}8 7}086ρ0]1 δηὰ Ν͵οοάδγωιβ ἀἰά, 
Ποῖ ΒΩΥ͂ βυδρίοΐοη παῖ Οἢγιβὶ ννουἹὰ γίϑ6 ἀσαίῃ, Ὀχζ πλϑγεἶν ΌΥ νὰν 
οὗἨ ρῥγαραγαδίίοῃ ; ὋΣ ἴπεγα [ὨΘῪ ΟἿΪΥ ρἰαοθ οὖν [ψοτγὰ 5 ὈΟΩῪ ἴον ἃ 
Αἴπη6 (ἴεν δὴ παϑῖν δρρὶϊοδίοη οὗὨἍ τονγγῃ}), ἱπτθἀΐηρ,, οἡ 1Π6-Ἔχρὶ- 
ταϊίΐοη οὗ (6 Θαῦθαιϊϊ, ἴο δηοϊηι ᾿ΐ ἢ οἀοτιειουθ ὑηρυδηΐθ, δὰ 
θεβίονν ὕροη ἰΐ ἃ Γορρυϊαγ δηὰ Ὠοηουγα 6 ἔθ πο’. ὍΘ βαῦθ ἴοο, 
ὅναβ ἰηϊεημἀφὰ Ὁγ {Π6 ἴννο νοιῆεῃ, Μαγυ δίαρααϊοεπα δηὰ (6 οἵἤοῦ 
Νίδγυ, νν;ο, ᾿εανίηρ || γεϑῖ, δὰ [0] οννεὰ ουγ 1,γὰ 5 ὈΟΩῪ ἴο (ἢ 
δορι οἤγο, οὐδουνίηρ ννἤΘΓς ᾿ΐ τνὰ8 ρμἰδοθ, τῆαϊ μον τηϊρἢϊ, οα ᾿ς 
ἐχρίδιίου οὗ (ἢ6 ϑαῦθδί, δοοογάϊηρ; ἴο (6 ουκίοτῃ οὗἁ πεῖν πδίϊοῃ, 
δηοϊηῖ 1 ΜΜ1Π) ἀηρυρηΐθ, δηά μᾶγ ᾿ἴ ἴΠπε 458 ἤοπουγβ οὗ β8δθρι]ῖγο. 
ἹΜορδνὮιε πον ἠδραγῖ, ἴοῦ {πὸ ρυΓροΒα ΟὗὨ ργεράγιηρ οὐουνξεγουθϑ 
πηρυρηίδβ, ννἱ ἡν ἢ ] ἢ ἴο ἀποϊηϊ [Π6 ὈΟαγ οὗἁ {πεῖν μογὰ, δυϑμεηάϊηρ, 
ἢούγενον, {Ποῖ γ οροσγαῖ!οη5 {1}} {6 Βα αῖῃ βῃου ἃ αν δμάθαὰ, Βυϊῖ 
νας [6 δι) οἰηςα Ὁγ Μαῖίῃεν (27, 6. δεαη.) 18 δββρεοίβ! ἢν ἀεβογνί τς 
οὗ αἰἰοητίοη, δηα ͵ἰ8, ἰηά666, δὴ }}}Πυ18(1]1ου8 ρὑτοοῦ οὗ ἴῃ6 Ὠϊντηθ οδι8 
δηά μτονἱάεῃοα, 85 βεἰ(1ηρ; θαγοηά 8}} ἀουδιὶ (06 {γι ληἀ ΤΘΕΓΔΙΠΙΥ͂ 
Οὗ οἷν [γα 8 Γεβδυσγεοίίοη. ΤΠα οἱ συ ϑίβηοε8 8Γ6 88 [οἰ ονν8. 

Τῆς ΟΠ εΥ Ἀχγιοϑίβ δπὰ Ῥμαγίβθεβ, ννῆοβϑθ παϊγεά δρϑίηδί .}68118 νυβᾷ 
ποῖ γεῖ ἀρρεδϑϑὰ, ἰῃ ἴἸ6 να ἤορα {πὶ ἴΠΕγ πρὶ ΟΠῸΣ ἀερταάΐηρ;. 
ἐῃ8.}}15 ἴο ᾿ἰπὶ δέϊεν ἀθαῖῃ, δῃὰ ὀχ ἰδὶϊ Πίπι ἴο ἴΠ6 ρβομίβ 88 δὴ ἴῃ)" 
Ῥοϑίον, ζὸ ἰο Ῥ᾿ϊαῖε, ἀροϊαιίηρς (μαῖ {Π6Υ Τεαπμθπθαι Ποδγηρ ιΐη}, 
γνῆθη Πο νγ85 αἰΐνθβ, Ὀοβϑί παῖ ἢας βδἰ)ου]α ου ἐπ (ἰγὰ ἐδ γοίυγη ἴο 
ἰδ δζαὶβ. ὍΤῆον ἴπθῃ γεαιοβὶ Ὠΐπ) ἴο Άνα {16 βαρ ἢ τε ριδιάοα 
ὙΠ τὰ ΡΥ νναίοῃοβ, “ τπαϊ ἢ8 δ βεγεηῖβ (988 ἴ1)6}} ΙΏΔΥ ποῖ 
ϑίθαϊ 8. 16 ὈΟΩῪ Ὀγ πρὶν, δηὰ ρεῦβυδήθ 06 ρΘορὶδ ἴπαϊ μα Ὠδὰ 
γίβθο, δηὰ (8 τῶθη. Ὀ6 ἀδρεῖϊνεαὰ νοσβα ποὺν {παῖ ἢ6 8 ἀεδά, ἰΠδη 
ΨΥ ΠΕ} Ὡς γᾶ5 αἰϊνε. Ῥλ]δῖα αἰγεοι αἰϊονν8. (ἢ6 πὶ 80] 68 ἰ9 θαερ 
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“αἰοῖ, απὰὦ Ὀἱάβ (πεῖ τοδί 6 φερυ οἶτα δὲ βασῦσε 86 μοδαῖθῖα. 
Αοεογάϊι !γ [ΠΟΥ δεῖ βοϊαΐεσβ ουεγ πε δερΌ οὮ γα, δε ἰηῖς (με δϑοῶθ, 
ἀπαῖ ἴπόγε τηΐ χης Ὀ6 πὸ ἔγδυδ, ποῖ ενεὴ οἡ ἴδε ρμαγὶ οὗ ἴδε βο]ξεσβ. 
Απά τυ ἀο ἴεν οοηϑθτγη {πε ἰγυϊἢ οὗ ΟΠ τδι 5 γεδυγτεοίίοι, αἱ 186 
γε τἰπιε ννῃδ ΤΠΕῪ ἅτε ἐπόεαλνουτσίηρ, τοἰπημεαο [ἴ, αηὰ (85 ἔγαβγηῦε 
γον οὔδβεγνοβ,) ἀπιν γεεμγγεοίμτο οὐπαπίμγ ἐσίίαηι οτοἰμάετε, αατεταπὲ 
“εἰτασμῖμπι εἰ βάεπι τεξωττεοίϊοπίε, (ΤΊ [ΓΔ 0.) 

(ΓΗ͂ΑΡ, ΧΧ. 

Ψκκδε 1, Φ. 8ὅεε ἴα Ὠοῖο οὐ Μαίί(ῃ. 28. [λικο 44, 1. ϑεη. Μαγί 
16,4. ΤῦΘσδ δα Μδῦγ (πεγείογε τνῦο, (685 τγγχὸ δἵὲ το) τυρεῖ ες 
αἰ {πὸ οἵπεῦ Μδιγ, σοπηαϊηθα αἱ {μα ογοββ οἵ (γὶδῖ ου {6 ἀομϑε- 
ἴυτα οὔ (ἢ τεοϑὶ, δηὰ [οἰϊοννεα ὶπι Ἔνθ ἴο ἴῃ βερε!οῆγα, ἢ ογάοσ ἴὸ 
δεα Ὑΐοτα ἢα ννοιϊά Ὀ6 Ἰαὶά Ὁγ Φοθορμὴ απὰ ΝίοοάείηυβΒ. ὅ586 {πᾺ 
ἢτοϊ οὔ αἰ, δοοοιηρδηϊθα ὈὉγ ἵνγο οἵπερ νοπιεῆ, δρργοδορβεὰ {μὲ 
δερυϊοῖγε οὗ οἵἷἵγ [ ψογὰ, 88 τῦ δτε ἰοἱά, ἐν τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, ἱ. ὁ. 
οὐ ἔπε ἢγεϊ ἀδὺ οὗ ἴδε ποεῖ, '. 6. ϑυηάδυ (αἴλεγνναγάβ οα δὰ {πὰ 
τά 8 ἀαγ). ον σάββατα ἰδ, αἴϊον ἴῃς πηδῆηεῦ οὗ {πε Ηεῦγενν, 
υδεά ἰο ἀεῃοῖο ἃ τδεΐ, δῃά μιᾷ, δοσοτήϊηρς; ἴο ἴππε δϑτωςε ἰάϊοιῃ (85 
δἰβο ἴπε Οτγοοὶς 9Π6), νν88 96 ΟΥ πρῶτῃ : 80 {παῖ μιᾷ σαββάτων ἰ8 
εαυϊναἰεηΐ ἴο πρώτῃ ἡμέρᾳ σαββάτων. [5εε 16 ποῖς οη Μαί(ῃ. 428, 
1. Εαϊι. [πὶ Ματκ 16, 2. ἰἴ ἰ6 λίαν πρωὶ τῆς ἡμέρας σαββάτων, 
ψἰοἢ ἰθ ἴῃ νϑν. 9. εχρἰαἰπδὰ ὈὉγ πρωὶ πρώτη σαββάτου. Μαῖι. 48, 1. 
[45 ὀψὲ σαββάτων, ἱ. 6. οη (δε εχρὶγαϊΐου οἵ ἴμ6 δαυθαιῃ. Εογ ὀψὲ, 
υἷτ ἃ ρεηίιϊνα, ἀεηοίεϑ (ἰπι6 ραϑέ, Δ ἢδ85 ἴἢε δοηδε οὗ αἴεγ. ἜΒμε 
Ὦγαβα ἱΠπεγείογε δἱρηὶ ἤεβ αεγ ἠ6 ϑαῤῥαίἣ, οτ, 856 Μαγῖί Ἴχμίϑϊῃϑ ἣ, 

εἀῥρῳ δι θεν τοῦ σαββάτον. ΜΑΙῪ ἴοο, οοπηεδ πρωΐ σκοτέας ἔτι 
οὕσης, νΥιϊοἢ ἰ5 οχρ] αἰ ποὰ ὈΥ το 44, 1. ὄρθρον βαθέοε, ἰ. 6. ξιπειπθ 
“πάπε. ἘῸΓ ὄρθρος βαθὺς ἰδ 16 ἰηϊεττηοαάϊδία δρϑος ὑείννθεη ἀκα 
δηὶ ηἰζιντ, νν πο ἐϊ 18 πεῖ ΒΕΓ ἀδΥ πὸγ πὶρδί (1. 6. ἀασιοπὶπρ) : πὰ 
Μαεὶς ουνδ᾽οῖπδ ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίον, ΜΝ! ἢ ἀδηοῖο8 {Ππ ἢγβί ἕδίηι 
δἰγϑαῖς, οὐ ρίεδῃ) οὔ διιὴ γίϑαο.:Ἡ 80 ἰη Μαίινενν νγὲ ἤδανε ἐπιφώσκουσᾳ 
(δεἰ!. ἡμέρᾳ) οπ ἴμ6 ἀαννγῃίηρ οὗ ἀαγ. Μδγυ, ἱπογεΐογε, ὑββεη β8ε 
οοπθδ ἴο ἴπ6 δαρυ]ϊογα δηὰ δεεβ ἰζ ορεποὰ ὃγ {Πππ τοίηοταὶ οὗ ἴδε 
δίοπο, ῖτἢ υ ἢ 1ἴ5 Θηίγαηος πὴ Ὀδεη οἰοθοὶ, γοοθὺθϑ ἃ ἴον δίαρμα 
ἔγου ἴ6 δερυΐϊοῆγε νἱϊῃουϊ εἐχαπιϊηΐηρ ἰτ, δηὰ, Ἰἰεανίηρ ἴπδ οἵδοῦ 
ἩΟΩΘΏ, Γυπ5 ἴο ἴῃ εἰν ἴο Ρεΐογ, νυ ἢ ννἤοιι ννδϑ Φοπη, ϑηὰ γε Ϊδίεβ, 
ποῖ τυῆαῖ π Ὧ85 δϑοῆ, Ὀυϊ τυἢδὶ δὴ6 βυβρεοῖθβ. Νοῦν, ΠῸσ ϑυϑρίοϊοι 
νν88, ἰῃ8ἴ ΟΟΥΓ 1 οτὰ δ Ὀοάγ πδαὰ Ὀδοη τεϊηονεὶ ὮΥ ηἰμῆϊ, εἰ Ποῦ - ὈῚ 
ΦὨΘΠἶ68, ὉΓ ἴτε μυγροδα οὗ οβετγίηρ 1 ἀοργδαάϊηρ; ᾿πδ0} 18, ΟΥΓ ὉΥ [ἰδ 
[το 8 ἴον ἴἢ6 ρυγροθε οὗ 8 γθρυ δῦ δηὰ ποηουγθῦ]α δερυ! τα. ΕΣ 
16 Βοὰγ ἰτ βεοῖῃβ δά ΟἿΪγ Ὀδδη ἰαϊὰ {Ππδγα ργὸ ἐδιαροτγθ. 80 ρτεδῖ 
ἱπάοοά ννῶϑ {ἰπεὶν ϑοῦγοῦν δ οὐῦ ογα Β ἀδαίν, (παῖ δἱἱ ἤορο οὔ μἷδ 
χεοδυττοοϊ ο 8668 ἴ0 πᾶν ἀεβογίεαὰ ποθ. Βυιῖ, ᾿Πδὶ 158 νοῦ 
τοιαγῖδ0]ς, ϑῖ. Φομη ταοϊαΐεϑ (αὶ ομίψ αγυ Μαρααίεηε ντοηϊ ἴο τ᾿ 6 
βοριι οῆγε οὗ (γδιὶ ; Ὀυϊ Μδί(ῃ. 428, 1, ἰ6}}86 υϑ ἴπαῖ [Π6 οὐλεν ἤατῃῳ 
νυοηῖ 6150; βηὰ Μαχῖκ 16, 1. δὰ 8 ϑαίοπιθ. Νίογεονογρ, ἔγοπι Μαδνὶ, 
“τ ἰοάγ ἰπαΐ [Π686 νοι θῇ, Οἡ ἴδ ἐχρί Γαι ο οὗ {Π8 ϑαϊνθαϊῃ, μ- 
οἰιαδεὰ δρίοδβ δηά οὐογίίοσουβ ππρυθηῖθ, ἰῃ ΟΣΟΓ ἴο δηοίηϊ ἐς ὈΟΟΥ 
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οὗ δάυϑ. 1μὐκὸ (43. αἱι.) Πονύενοσ, σχεϊαῖϊθθ τῆδὶ 106 δθονθ-Ἰ6η» 
τἰοπει τννοϊθεη, θεΐογα ἰπ6 ϑαῦδαιν, γεϊυγηΐηρ; ποῖηα ἕγομ (ἢ βορὺ}» 
φρο, ρυσχοβδϑεὰ ὑπρυδηΐ υυἱτἢ δρίοοβ, Ὀυϊ τοδί πεὰ δἵ ποῦγε ἀυγίηρ, 
ἴῃ ϑαυθαίι. Ηοτε ἴΠδγα Π85 δεειηβα 0 ϑοπη6 γεοθηὶ νυ το γ8 (ε8ρ6- 
οἰα!γ τπ6 Ἑαϊίος οὗ {6 Εταραιεηῖα Οἰεἰρῃεγγίδη,), ϑυιοῖ ἃ ἀἰδα- 
ξιεειηβῆΐ, {πδι πε ᾶνα αἰϊοιηρίοα ἴο ς}} ἴῃ ᾳυφϑίϊοη {Π6 ΔΟσΌΓΗΟΥ 
οὗ 8}} [6 δοσυυηῖδ οὗ ΟΠγίδι' δ γοδυγγεοίΐοη, ἀπὰ ἴῃι15 ἤν εηάεβ» 
νουγαὰ ἰο δυθδνογί {πε ἴσαι ἢ οὗ ἴῃς ψῃοὶο ναπρεϊϊοαὶ Ηἰδξίογγυ. Βυῖ 
ἴῃς παεγδαίΐοηδ οὗ ἴπε Ενδηρε  βῖ8, ὑνἤθη στα ἢν οοπιραγεὰ τ] 
ΘΔΟἢ ΟἰοΥ, νν}}} θὲ ἑουπά, ὑμοη ἴΠ6 τῇ], ἴο βι δοίην σογγεϑροηά. 
δι. δοίη 88, ἐϊ δϑϑῖηβ, ρωυγροεοίῳ τοδὰδ τηθϑηϊοη οὗ Μαιγ Μαρααίεπε 
οπίψ, ἴῃ Τγάεσ ἴο βίον (νος (ἢ 6 οἴ πο Ὶ Ἐνδηρεὶ 38 ἤανα οπκἰ το (0 
0) (δὲ δη6 ἱπγογεά δῖον τεϊυγηεα ἔγοιη ἴπ6 βερυΐοῆγε ἰηΐο ἴῃ οἰ 
ἴο ᾿Ῥεῖεσ δηά Ζ2οἴ νὴ, Ὀγουρῃϊ ἴπδπὶ νοι οὗ 119 Ὀεΐηρ ορεηδά, Ἀπὰ 
1οιοποαὰ {Ποιὰ ἴο νίανν ἴΠ6 δορυϊοῖτα, δηὰ {Παὶ ἰοὸ λὲς ίαγν οὔν [“γγὰά 
διγεννεα Ὠἰτηϑεϊξ: νηοῦ ἐλέη δὰ παρρθηθὰ Ὠοῖπεσ ἴο Ῥεῖδγ ΠΟΥ 
Φοῖη. ΤὍΤῆδ γαϑὶ οὔ ἰς ἔνδησε  ϑῖ8 ἤανα τηδά6 πηθηίΐοη ΟὨΪΥ οὗὨ (6 
οὐδεν ψοτηθη, Ὀδολυϑ6 ΠΟΥ ννυϊϑεὰ ἴοὸ παγγαίε (νοῦ 851. Φοη Πα5 
ποῖ ἀοῃθ) ναὶ Ππαρρεποα ἴο (Π6 οὐδεν ἐωοο τοοπιθη νὮΟ γεπιαϊηρά δ 
16 Βορυ ] ἢ γα ἢ ΜΆΓῪ τοϊυγησᾷ το {Π6 οἰ ἴο ἴῃς Ὠ θεῖ ρ᾽69, δὰ 
6 οἰγουχηθίδησεβ σοοοσι δὰ ἴῃ Μαίΐ, 48, 5---8. Μαγκ 16, 5 --8. 
1κὲ 24, 8---7. Ἰη 51. Ψομη 8 παγγαϊΐοη, τπεγείογο, Μαράδϊοπα 
θοδῖβ (ἢ6 ῥγηοὶραὶ ρασΐ, δηὰ, ἔοῦ {πὶ γθᾶϑοῃ, ἢ Ὧδ8 68]] 6 ΠΟ οη6. 
Νονν, γγῆο ἰ8 {ῃιεγα 50 υἱζο εν υπδοαιαίηϊοα τυῦἱῖτἢ (]4851ς8] ᾿ γαῖ ΓΘ, 
δυῖ τηιιϑῖ Κηονν, οὐ Ὦανα ἢοδιά, [πὶ οη6 ἢἰδϑίοΥτδη ἀδϑογιδθ8 βιιο ἢ ἃ 
(Πρ 88 πανίῃρ; Ὀθεη ἄοηθ ὈΥ ΟΠΘ6 ΡΘΓΘΟΏ, ΒΠΟΙΠΘΓ ὈΥ ΠΊογα ἴδ 
ομαὸ δΔηά, δἴζϊοσ 4}}, ἰϑ ἰζ οὗ 8ὴγ πηοηιεηΐϊ νγῇοῖθογ [ἢ 9ΡΊ 68 ννοῦδ 
Ρυγοϊιαθοα ὈΥ ὑπ τντοπηθη ὀέίοτε ἴῃ ΘΟ, ΟΥ αἱ ἑἰς ἐχρίγαίϊοπ 
8 βυϑρὶοἰοῃ ἴο ὃς οαϑῖ οἡ {πε νἢο]ε οὗὁἨἉ [δ ἔνβηρο! σαὶ Ηἰβογυ οἡ 
ἀπεῖ δοοουπὶ ὃ Βιιῖ, ἱπάοοή, ἴπογα τὶ} ποῖ τοπιαΐπ ον ἴδαῖ 
ἐναντιοφάνεια, ᾿ξ νγαὰ εχρίαίη (88 νὰ ϑυγεῖὶν οὔρ ) (ἢ 6 ραββϑαρα οἵ 
Μαιῖκ ἰη ἴδ6 ΟἸ]οννὶηρ; πηὴβπογ. ““Οη {ππ6 οχρὶγαϊϊοη οὗ ἴῃς ϑαῦ- 
ὈαιΠ, Μαῖγ Μαμάδϊθπο, δὰ ΜΈΓΤΥ τοί Ποῦ οὗ .4π|68 δηθὰ ϑε)οῦηο, 
Ὁ ορίοεϑ, ρυγοϊ966 ἴογ ἴῃ 6 δηοϊηιΐηρ; οὗ ἴπ8 Ὀοαν οἵἉ 7εβυ8, τνεπὶ 
αἱ {πα ἤγεϊ ἀαννῃ οἵ (ἢ 6 ἀδγ οσοπιηθϑιοΐηρ; ἴἢ6 ννβεῖ, ἴο [Π6 δαρι !οῆγο." 
Τίμι8, {Πεγα Ὑ}} οΐ Ὀ6 ἃ βῆδαον οὗ ἀϊδβϑαργεθιηθηΐῖ Ὀοίννθθη 51. 
Φοδη δηά [Π6 τοὶ οὗ ἴῃς Ἐνδηρο ἰδὶ8 ; πηιοῖ 1658, Βα ἢ 85 οὐρῆϊ ἴο 
γον δυβρίουση οὐ ἴπα ννῆοϊα οὗ {πεὶγρ ΠαγγαϊΐοηθϑΌ ΤΠ6 οἵου 
Ἐνδηρε ἰδιβ ἤανε αἰ80 δοιὰ ἰὨηρὰ νοι ἀσδεγνίηρ ΟΥἩἨ ΓΕΠΛΑΤΚΚ, νυν ον 
ἅτε ποῖ ἰουηά ἰη δι. ἡοῦη. Ευν Μαίίπενν ἱπίογπιβ 115 ἤοιϑ ἰΐϊ ἢδρ- 
ρεηδὰ {πὶ (ἢς ββρυ ]σῆγο, [ποι ρ ἢ ϑεουγεῖὶν οἰοθθα ὑρ, ννὰ8 ορϑηβα. 
ἼΠετα τννὰ8 (νν6 ἰδ) ἃ ζτεδῖ δαγίπαιδκα, ὑνῃίοἢ Ὠδε Γαπγονθα τἢ6 
δίοηα ἔγοταῃ ἴπ6 τηθυΐῃ οὗἩἨ (ἰ6 δαρυ ]οὔγθ, πὰ οα ἰΐ εαὶ δὴ δησεὶ ννῇῆο 
διδὰ ἀσβοεηάεα ἔγοτν ἤβάνθη, νγῆοβα σουἰθηδηοα νν88 ΠΠὸ Πρ ηΐπρ;, 
δηὰ ἢ"}8 γσαϊπηεϊ νυν 6 88 δῆονν. ““ΓΠε86 ἰἢΐηρθ παρραηεά θεΐογα 
(6 ψΟΏοη παὰ οομηα ἴο {πὸ βερυ οῆγα (Ὁ ἴπ6 Ῥεγίδοι ἰ5 ἴο θ6 
ἴλκϑὴ ἴον {πε Ρ]υ-ρεγίθοι). ὍΠα βίοπε {πεγείογα ννὰ8 γο δὶ ανναν 
γ {6 δαγέῤφιακο, διὰ ΘσΟΠ5Θη] ΘΏΓΠΥ͂ ὈΥ δ ονϊἀεηῖΐ τηΐγαὶ]ο οὗ Ὀἰἱνίπα 
Ρονεῦ, ργοάιοθὰ ΟΥ̓ ἴπ8 ἰηϊογνοηϊίοη οὐ ἴδ δηῆρεὲὶ ψῆο δά 
εἰεβοεπάβά ἔγοπι πεάνθη.᾽" Εογ, ἴμαὶ (σα βογπιεΥ]Ὺ υδδὰ {Πα ηγΐπἰϑίΥγ 
Οὗ δοοἶβ 85 γγ}6}} ἰῃ ΟἸἾΕΣ οαϑοδ ἃ8 δδρϑοίδ! ν ἰῃ ἰπδὶ οὗὁ Οὐ ]ογά, 

«. 
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δρρεαῦο ἤοῖ πυερείοῦσ ἀρὰ ονάδπξς ἐχάπηρῖεβ οσσυστίηρ, ἰῃ ἔδια 
δεγρίαγεβ, δυο 88 οβηδοὶ δάπιϊὶ οὗ δὴγ ἀουδὶ ; δηὰ 8{}}} [ε88 ἐπι ἐλμάς 
“Ῥίδοι, δίῃςθ "8 ὀχίθγηδὶ ἰοίτη, σομβίεηβεε, δπὰ σδϊπιεηϊ οὗ ἔδβε 
δηβζεῖ, δγὰ ἀεβενί ῃοὰ ; δπὰ ὃς ἰθ δα ἴο παν δδῖ οὐ ἵμε δερυϊε γί, 
διά τὸ ἴδνε δοϊά οοηνογθ νὰ ἴῃ τοαγλεθ. ᾿Μογδονέσ, ἔγοιι 
Μαίι". 96, 4. δεηη. Μίαιι 926, 8. ϑεηη. δηὰ ἴλικε 924, 8. δεηη. σὲ 
λεδγη ννἢδί παρροηδά ἴο ἐπε ἵἴνο τνοιηδη γ8ο ψεηϊ ἴο ἴδ βερυ εἢγε 
τορεῖϊεν νῖ Μαγ Μαρύκϊοπε. ΑἹΙ ἰἤγες, ᾿ξ βεθηθ, ἀτονν ὨοαρΣ, 
δηχίουϑ ἴο βη δοῖπδ οὔκ υγῦο ννοῦ σοὶ αὐνϑῦ ἴπΠ6 σοῦ ἕοσ ἔπει, 
ποῦ τνὰϑ ἴοο ΠΕδΥΥ 10 ὑο δι γτγοὰ ὈΥ ἔδηιδ]ς βίτεπαίῃ. ΑἹὶ ἣσνε γμεξι. 
οεἶνα παι (Ππ δἴοπε ἰδ δἰγοδάν σεπιονεά, απὰ {πα δερυίειτε ρει. 
Αἱ εἰρῶι οἵ {πὶ5, Μαγγ Μαράβίεμπε δι γα ιν ΑΥ τῦπϑ μαοὶς ἴο Ῥεῖον 
διὰ ϑυμη, ἰῇ οτγάον ἴο [6}} τυιπαῖ ον Ετδηρε δὶ π88 γεϊαίο ἴω εἶνε 
δεςοπὰ νογϑὲ οὔ (Πἰ8 ΟΠαρίεν, Ὠδδγεῖγ, ἴπδιὶ {π᾿ Ὀοαγ οὗ ἴπ6 [,ογὰ [85 
Ὀδεη ἰάκοη ἀναγ. Βυΐ, ὙΠῸ ΜΆΓΥ Μδρεαϊοπε ῆυδ αδίθ 5 ἔγσαι 
{6 δερυ σε, τ ἵἴνὸ οἰποῦβ, (παπηοὶγ, ΜΑΣ, κἰδίεγ οὗ τὰ τοῖος 
οἵ 9εδυ5 δης ϑαϊοπιε,) Γειηδίη, δηὰ ΔΡΡΓΟΔΟὮ Πεαγοὺ ἴο ἴῃ 6 δερυϊςῆγο. 
Το {686 ἴννο, {πεογεΐογθ, αἰοπε παρρμεηρὰ τυῖδῖ ἴα οἷδε Ετδπρεῖεῖς 
Ὡδσσγλία ἰῃ ἴπὸ δῦονε οἰϊδα  μβεδαροθ. Απιδζεὰ ΕΓ (ΠΟΥ, δἰϊωσαῖ ἴὸ 
δἰυμροξβοιίοη, αἱ {π|8 υπεχροοϊθα ϑρεοίδοϊο, δηὰ δὶ {Π6 δἱρῆς οὗ (ἢς 
δΏμε!. ΤΠΟΙΓ μεγίυγθαιο τἢ6 ὨΕΑΥΘΏΪΥ τρεεϑοηρεον αἰσρεὶθ τυ ἢ 
6 Ὀἱαπά δά γοββ, “ δῶσ γα ποῖ: ἔογ ἴ Κηονν (Πδὶ γα ϑβϑόεϊ .} εϑιι5 
Ποῖ. ντδ8 ογυοϊβεα. Ηδ [5 ποῖ ἤετε : ἴογ Πε 15 σίδεῃ, ὧδ ἢ6 ρὑγοάϊεοϊί - 
οἀ ; οοιηα, 8666 ἴδ ρίδοο ῆεγε {6 [ογὰ ἰαγ. Απὰ ρῸ αιυἱοκὶν, πὰ 
1611 πἰο ἰδεῖ ρίεβ (πὶ πα 18 σχίϑεη ἔγοπι ἴπθ ἀεαὰ : δηὰ ὑεποϊὰ ἢδ 
Εοεῖῃ. Ροέογε γουῦ ἰηΐο ΘΑ] ες, ἔἰοτα 5Πα}} γε 566 δΐτι. ὙΠΟ τποα 
ραν ἴπ6 ϑερυ ϊοῦγο, δυνθ-δίτυο Κ αἱ {π6 δια ροπάουν τηϊγβοῖα, Ὀὰϊ υἱτπδῖ 
εἰαῖθ νυ (ἢ [ογ δ {ἢ6 Γοδγτεοι οἡ οὗἉ (πεῖν ἴοτὰ, δπὰ δ᾽] Θὰ υνῖῖ ἢ {πο 
᾿ορμε οἵἉ ἐδεΐηρ πἰπν, ᾿ιδϑίθη ἴο {ΠπΗ Ὠἰδεϊμέεα. Βαϊ, δοδῦοα πᾶτα ἴδεν 
Ριοσεοάθαὰ οὗ τποὶγ αν, νσῃ 1Π6 1,οτὰ Ὠἰπιεεὶ πὴδοῖὶβ βηαὰ 56]ιυῖες 
ἀπε ἴῃ ἢ ἷ5 0808] εἰεεϊοηδίο ΠΙΆ ΠΏΘΓ, ὙΠ ΠΕΥ [Ὁ}} δἱ ἢΐβ' ἥεεῖ, δπὰ 
ΨΨΟΓΒὮ ἢ. Ηδ Ὀΐάδ ἴδ ὕὉς οὗ ροοά οἤδοσ, δηα ρῸ απὸ [ε}} ἴπς 
δνεηῖ ἴο 118 Π΄1δοῖ ῃ}]65 δηὰ ἐγ οηάβ, {πδὶ {ΠῸΥ ΤΔΥ ΤΟρδν ἴο ΔΗ ρο, 
νυ ὮΘΓΕ ΠΟΥ͂ δοιὰ βοοὴ δε6 ἢΐη). ΤῆΗΐδ ἡδγγαῖϊνε, τπεγείοσο, τυϑιίςῃ 
19 ἔυυη ἴῃ Μεαιίδονν, Μάγκ, δηκὶ [ὲΚα, δείοπε εοἰεὶν ἰο ἐΐδ ἴιδο 
“οὐ η, πδιηεΐγ, Μδιυ, πιοίπονρ οὗ 2 8ε8 δηὰ ϑϑϊοπιθ. Τὸ ἕλεξε 
ἢγϑῖ, ἀπγηοὴρ; δ᾽Ϊ ἐν18 ἔγίθη ἀβ, αἰά «9}66ι18 ϑῆονν Πἰτηϑε! ἢ δου ἢ 5 γοϑιγ- 
Τεοϊίοη. [Ιη 1Π6 τθδῃ ἰἰτηθ, (παηηεῖγ, τνἢ}}6 Νῖατν, ποῖ ΠΟΙ οὗἉ Ψ8π|65 
δηὰ ϑαϊοιηθ, γουγαὶῃ αἴ [ἢ)6 ϑερυ ]οῆγο, ἰἤδη 8εὲ6 δη δηρεῖ, ἔγοπι ἢ ΐπὶ 
τοοεῖνα 8 πηοοὶ Ἰογίμϊ ποοουηῖ οὗ (ἢ γεβυγγεοιίοη οὗ Ονεἰϑῖ, δπὰ ἠι8ὶ 
δ΄ΕΓ 866 «9681 Ὠἱτηϑεὶϊ πὰ πνογερ Ὠἷπι,) Νῖασυ Μαράβίθης ἰδ ργοὸ- 
σοθαϊηρ; ΟἿ ΠΟΙ ΨΨΆΓΥ ἔγοτι {Π6 δερυ οἴγε ἴο ἴδ εἰϊγ, το ᾿Ἰπται Ῥεῖοῦ 
δηδ 72οἤη {μαῖ {πὸ Ὀοεάνγ οὗ 7965ι8 88 Ὀδεὴ γοιποτεὰ. Νοῖν, τυναοῖ 
νν 88 ἀοηθ ὈΥ ἐλὶε ΜδΓΥ, πὰ Ὀγ Ἀεῖεῦ δηὰ Ζοη, 8 παϊται θα ἔγοιη 
γογ, 8. ΟΠ 5 Ομαρίον. (ΤΙτπΔη.} 

[,τὰρε τη Κα {παῖ (ἢ6 ἔοἸ] ον ηρ; οὐδογναιίοη οὗ Βεζα, οα Μασγξ, 
δὔδοτά9 ἴπ6 ἰγῦς ΚΟΥ (0 τη]οοῖκ αἱ! τΠ6 ἀϊβουε,65 δῖ ἢ διηθαγγαςς 
{πὶ8 φυεβίίοῆ. ““Αμραγεῖ εοΐπὶ οχ Εὶ ᾿ἰδίδγυπι, οοπ)απειίοησ, 
646 δοΐας 1185 ἰγ8. πιι ει! 68 (φιθγηνὶβ δἰΐαγυϊ ἀιϊοδβ ἔμ ΐ596 νἱάδ- 
δηῖιγ), ποαια εἰΐδηι Ῥατίῖοῦ ἱπᾶς Τονοσῖϊδδα ; α18πὶ ἰΒΏΊΘΠ ΠλΓΓΆ- 
ιἰοθεπι, υἱ εἴ 4125 αἰἰᾳιιοῖ, δίυθ} ἐδ οομίοχυϊ,, φυδοὶ ϑοόει) πὶο- 
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φδϑηΐϊο ἰδία θη ἰδοόης." [δίηρε ἐειηαῦκα ἰδὲ ἐπ 6 ΠἰΒΙΟΥΥ οὗἁἨ (686 
ὉΟΙΏΘΏ ἰ6 Ἔχίτεσηεὶν ἰηίσίοδϊθ, απὰ ἔπαῖ στεαῖ ἸαθΟΌ Ὦ89 ὕθερ ὃ6- 
δοἱονναά, 8πὰ τηυοἢ ἱρ ΠΣ οχογοὶβθα, ἴῃ ὑπγάνοΠίηρ; -[ἢ6΄ 1 Ἐς .}}"» 
τες ἐξ Ἰηνοῖνεβ. Ηδ πὴ σοιητηθιοοθ Ὑγλ ἢ οὐὔδεγνίηρ;, {πᾶ ηΟ ΟἿΘ 
ὍΔ} ἐιϑιἷν γεσυΐγο οὗ υδ ἴο αἀεποηείγαίε ΔῺΥ Πγροῖοϑὶθ σὴ δ εἢ ἃ 
βιαῦ͵εδοι, ἴον παῖ ἃ μεγίεοϊ γεοοῃο δυο οὗἩ 6 ἀϊβοζερϑηοίθθ μηυ δὶ 
ἀερεηὰ ΟἹ ΤΩΔΩΥ οἰγουσηδίβηοοϑ ὑκηονη ἴο υ5. “1{ 16 δυϊηοίεηϊ 
(εοητῖηυεδβ ἢ6) ἱξ νὰ δὴ βῆδυν {παῖ ἴῃ Ὑεσοηο ἰδ ση 18 ργοδαδίε οὐ 
ϑετῳ γμοεεϊδῖο. “ΤῊΪΐδ νν}}} ϑεῦνδ ἴο γεΐυῦδε ἴπ6 οἴδγρα Οἴ ἐοητταϊςσιίοη, 
ατκὶ δυυπάδηςν "υβῆεο τὸ σοηβτγη ἔπε οΥο 101} γ οὗ ἰῃ8 Ενϑηρε 1δἴ5.᾽" 
Τῆς Ἰεαγηεὰ οοτμιποπίδῖογ (ἤθη ργοοδεὰβ ἴο οὔβοτνε (81 8}} Αἰ ἤει. 
[165 νυνὶ}! νϑδηΐδ, δ νγα τδ  ὃε 8] οννοῦ ἴο δυβρροβα, ἐδγέδ πιεεβαρδε 
Ὀγουρῆϊ ἴῃ βυοοσεβδίοῃ Ὁγ ἴπθρα ᾿νοίμθη, ροΐηρ Ὀδοκυναγὰβ δηὰ ἔοσ- 
νδΓ8, ἰἱῃ ατεδὶ δρίαἴΐον, ἴο ἴῃ6 Αμοβϑίϊεοβ.0 ὍΠῸ γϑὶ ζω 39ΔρῈ (οθη- 
ἰπυξα δ 6) ἰδ {πδὶ οὗ ΜαῖῪ Μαράαίθηε ονἶψ, ἀϊγεοῖθά ἴο Ῥεΐεσ δπὰ 
Φο η δἱοῦς, δῃὰ σρ ΓΕ ηςπηαῖηρ [αὶ ἴΠ6 ΒΕρυ ΟΣ τγὰ8 οροηδὰ 
δα οἰ ΡΙγ. - “41 οοποοῖτε {πδὶ ΜΙ γυ Μαραάϊίθηθ ννὰ8 ἃ ΘΟ δ᾽ ἀΘΥΔΌ]6 
ἴα Ὀεΐογεδηὰ τοὶ ἢ τῆς γεϑὶ οὗ τῆ νοθη νυν τνποπι δα μδᾶ 
αρτοεὰ ἴο ρῸ ἰο {πὸ δόρυ οῦγα ἔοΣ (ἢ6 ΌΓΡΟΘΘ οὗ. δηλ ΑἸτηΐηρ; ἢ 6 
ὈΟΩΥ οὗ 72ε5:5. ἤδηςο Μαιίπονν δηὰ Μαγκ, ρμ πρὶ ἰορείδλεν Ἰγ18 
διικοοϑεῖυε υἱεϊἑαἰΐοηπ οἵ ἴπ6 δαρυ !οῆ γα ΟΥ̓ {6 ννοϊηθη, σοπβίδΓΥ ρ]αςα 
Μδιγ Μαράδίθηα ἤγοῖ. ὅ|6, Βοννενθγ, δηάϊηρ ἴῃ βαρ! οἴγα ΕἸΏΡΙΥ, 
ἐπηπιοα δῖον γαῖ γασθθ ΠΟΥ δίθρϑ, απὰ τηθοϊηρ νἱτῃ Ῥεῖοῦ δὴἠὰ ΖΨΖοθη,. 
Ῥεγϑυδθο ἰῃδη) ἴ0 ΤΌ ἴο ἴΠ6 δερι οἴ γα δὰ Ὁ8ΟΚ : 8Π6, ἴῃ ἴῃ πιδδῃ 
110,6, νναϊ ἰρ’ ἱῃ οχροαίδιίοη οὗ οοιπΐηρ δῖ βοη!)6 ἱϊῃρογίδηϊ κηονν- 
δεάξζε οὐ ἴα διι᾽]οοῖ, ὙΠα βεοοηὰ σῃβββᾶρα 8 ἰπαΐῖ οὗ ἴῃ6 οἵ πὲ 
ΟΊ ἢ ἴο 81} {π6 εἶεν Αροβί εβ (866 (Κα 44, 9.), ἰητἰπιδιΐηρ; {πᾶὶ 
ἴΠπογ δα βεεὴ ἵἴνο Αηρεὶβ, τῆ δά βηπουποθα οἱν ἴον δ γαβϑυγ- 
τεσιίοη. ἸΏ 16 Ματν Μαράδθηθ δνναὶῖ8 ἴῃ (ἢθ ΟΥ̓ {πὸ Τεϊυγη οὗ 
Ῥεῖεν δῃά Ζο η, {ἰπ τϑϑοῖ οὐ 1ἴπ6 νοπηθ ρῸ ἴο {Ππ6 ϑορι οἢτο, δηΐ 
Ὀχγὶπρ; ἱπιπιο δεν ὈΔοῖκ ἴο π6 Ὠ ϑοῖρ!εθ δὴ δεοζουηΐ οὗ ναὶ {ΠῸῪ 
Ὦδνα βεδῇ δη ποασὰ. Νον {παὶ Μαγν Μαράδίθηβ δὰ η0 βαγίἰοἶρα- 
τίου ἴῃ τηΐ6, ἰ6 ρ᾽αίη ἔγοτῃ [18 Ὀδίηρ οοηϊοϊποα νυν 6 ἀρρδασίῃρ; οὗ 
οὐὔγ ον. ΤὙδετα ἀγο, θεϑίάθβ, ϑοα οἷον (ἰἰϑογορθηοἶο8; ὩδιηεὶΥ, 
{πγαΐ, δοοογάϊηρ ἴο Μασῖίκ, (Π6 δηρεῖβ ννεγα ϑ6θὴ ὈΥ͂ ἴπ6 ννοπὶθη, τνῃδή 
παν δε ἐπέεγεαά ἴῃ δορυ οἶσε, ὈυϊΪ Ὁγ ΜδτΥ ϑἰδπεϊΐηρ᾽ ουἱοϊὰα οὗ (Π 8 
δορυΐϊοῆγα ; (ἰῖ δῇ σοηνοσβοα νι τἢ 6 Ζοία οἰπι δοἰϊς ; {παῖ 56 
068 ποὶ τοοοΐνα δῇ Δ ΠΒΙΨΟΣ ἔγομι ἤθη! οὐ ἴπο Γοδιγγοοτίοπ οἵ ( ἢγιθῖ, 
Ὑνῆο Ἰυδῖ δε Ἀρρεϑγβ ἴ0 ὯΘΓ υποχρεοοιθάϊγ. Μογδονθγ, ὈΥ [ἢ 18 
βεροῃὰ πῦρ γς ἡ Ῥεῖοῦ ἰθ ἱπάπιοσα ἴἰο γερδὶγ ἴο {6 δϑαρι οἾ ΓΘ, 85 18 
τεϊαϊϑα Ὁγ [αικα 94, 1 ὦ, ὑυῆοθα παγτγαϊνα ἰβ 80 ἴο 6 αἰδί!ηρυι ϊϑῃεὰ 
ἔτοιι τη οὗ ον Ἐνβδηρε δῖ. Τῆα (ὨΓὰ τηθββαρα ἷ8 {81 νυν] ἢ. ννᾺ8 
δλεγννηγὰβ Ὀγουρης Ὁ Μϑῖν Μαράδίοθηε δπὰ ἴἣε οἴμοι τυοιηδῃ, 
ὨθΙΠΟΪγ, [παῖ μον ἢ βεθὴ {πὸ [οτὰ. Μδγν Μδραάδίεῃβ μα, πηϑϑῃ". 
ψὮ}}6, ΠοΥβοὶ ἢ τεϊαγηθά ἴο {π6 βορυ!οῦγε, δη, 88 18 οἰθαῦ ἔγοπι Φοἢ- 
20, 183., {π|ι85 ἴὰγ πδὰ υπηάεγειοοά οὐ Ὀο]ετεὰ ποιπίηρ οὗ νναῖ δὰ 
Ὠαρροηδὰ ἴο ἴΠ6 οἵαν ὑγοσθη. ἜΠΕεΓα δὴ αἶδο ΠοΏνογβαβ υἱ (ἢ ἴἢ6 

ς ΑὨμεὶ, δηὰ τηεδεῖθ οὐσ οτὰ Ὠἰπι56}. Ὑ Πθη δῇς σεϊαῖεβϑ νυῆδῖ δῆ6 δὰ 
Νεδγά (νεσ. 18.), δηὰ ἱπαῖ ὉΥ͂ Πουθε  , 88 ἰ8 πηδηϊεϑὶ ἔγομη Μαγκ 16, 
9 ἃ 10., ΔἸ ποιρῆ δῖ 19 ποί ὑε]!ενοὰ (βδε νϑσ. 11.), Ἔϑρεςΐδ!]} Ὁ βίησθ 
Ῥεῖος ἢδὰ Ἰοϑδὶ ᾿ἷ9 ἰδδοὺγ: δπὰ (8 ἴπ6 ἰεϑιϊ μη οὗὁὨ οὔς 'νοπιδα 



14 ον ἜΤ, ΣΟΗ͂Ν, ΟΗΑΡ, ΧΧ. 

ποῦ δοϑῦδ Υ ΟΕ δυδρίεἰοῦδ. Αἰ ιἴ6 ἀΐίογ, [6 οὐλέρ ωὐιεη, ἱπ- 
«εἰϊοὰ ὈΥ 86 ἐχαιωρὶε οὗ ΜαῖῪ Μαράδίεης, γείγβος {Πεῖγ δίορϑ, δενὶ 
᾿οὈϊαίη τἢοῖν νυ δῇ. ἰδῶ Μαιῃ. 28, 9 ἃ 10.) Αμὰ Ρεῖοσ (Μὸ 43, 
34.) τιδεϊίηρ τυῖϊτ ἢ 6ευ9, ΘΟ! ΓΙ, {{τἸὸ (οϑ ΠΟΥ οὗ ἴα τνοπιεῦ, δηΐξὶ 
Ῥαγθδ Π6 ὙΤῸῪ ἴον (δ δε] εῖ οὗ ἔπ οὐασ Ὠ δοῖρ!εβ. - Νονν [815 τοῦδ 
οὗ τεοομο  ος (6 Ενδηρεὶἑδῖο ὈΥ ποι εἰ ρ εἀ ἰουτηεγα ὑποϊκυνατεία 
δΔηα ἔογυναγάθ, 18. Ὠοϊ ΟἿΪΥ δἀδριθὰ ἴο ἴῃ βαίυγε οὗ {πε (Ὠϊην ἐἴϑε 
(βἰησα (8:6 δερυ ϊοῦγα νν88 ὙΕΡῪ ὩΘΆΓ ἴϊα οἰ}, Ὀὰϊ 480 δυϊϊαὶε ἴο 
16 νϑμοχεηϊ δρ᾽ἰαἰίοη οὗ εληὰ, νυν οι χυδῖ Ὠανο θεϑη ἔεϊι ὃν ἴπεθα 
δβεοιϊοηαῖς νοϊαγίεϑδ οὗ (γίϑί, [τ ἰδ δρτγεεϑῦϊε, δἷδο, ἰο δ νίμθ 
νϊούοωι, τυ Ὁ οἷ, 1ἴ δοθ δ, 80 αἀἱδροδεὰ 8]} ἰεϑε (Ὠϊορν, ἴμδῖ 1 τοῖσδε 
ἀποῆοο Ὀ6 Δρραγεηΐ ἰὔεσε ννῶὰθ π0Ὸ Ὄοὐοἰ]υδίοη : ἴῃδΔἴ ἴῃ6 ραγιΐςι τ 
ΟΤ͵Ο ἴῃ δβυσοσθδίοῃ ὀχϑιηϊηθα ; ἰδὲ (6 Ὠ᾿θοὶρ᾽ε5 σοῦ ὑγουρῶς ὉΥ 
ΥΟΙΥ οἷονν ἀορτϑοβ ἴ0 ἃ θεϊϊεῖ ἴῃ {πε Γεϑυγγεοίοη. ΕἸἼΔΙγ, τι δ Ὦγ- 
Ῥοιδιοοίδ 6 διρρογίεα ὈΥ̓͂ [6 ορ᾽ηἰοηθ οὗ ϑενεγαὶ οὗ {πθὸ δηοίοραϊ Εῶ» 
Ἴδεγβ, 88 ὑεσοχῃηβ, Ὠϊοηγδίυβ, ΑἸεχαηάγίηυϑ, δια. ([δτορ6.) 
ΤὮ δϑιὴδ νυἱοῖν οὗ {πὸ διιῦ)εοϊ ἢδ8 α͵50 Ὀεδῃ ἴδδη ΕΥ̓ Μαγκίδηά, 

ψ οδ66 ΟὈδεγνδίϊ ἢ 8 ἴνν}}} ποὺν δυ᾽οΐπ. ““Οης τὐὐρῆϊ τὨΐηκΚ, ἔγου 1815 
δοοοιηῖ οὗ δῖ. Φόοδη, (παῖ ΜΑΙ Μαράδιθης νγᾶδ αἵ ἴμε ϑϑρυ οῖγα 
ἐΐγεο ἀϊβεγεηϊ (ἰπγε8 ἰμδὶ πηογηΐηρ. Τη6 γε (ἰπὶῈ οὗ Ππεῦ μοὶπρ 
ννὰ8 ΟΥ̓ ΠΕΙ861 ({ δρεδκ 88 οὔβα πιϊρῃϊ γυάρε ἔοι ὅ1ῖ. Φόομη ον), 
εὐὐλῖο ἐξ ὧαδ ψγεὲ ἀαγίς, Βα ρροδα δρουϊ ἴννγο οὉἶοοΚ ἴῃ πε πηογηΐηρ. 
Αἱ εῦ ᾿Ηίνεῖ, 8:6 μεγοεϊνοα (παῖ ἴ[ἢ6 σγεδὶ βίοπβ νν88 γεϊηονθὰ ἔγοτμ 
1Π6 τηοῦτἢ οὗ [πα σανα, δηἀ ἰμδῖ [6 Ὀσάγ οἱ 7}εϑὺ8 ννῶ8 ϑοηθ. Τῆϊβ 
Ὑ85 Ποὺ βγδέ Ἰουγπεγ. ὕμοω ἤηάδορ; (ἰν8, δ; τυ η8 ὕδεκ ἰό ἴδ εἶ, 
ἴο δοᾳυδίηϊ Ῥείεσ δῃὰ Φοῇῃ, ψῆο ρῸ ἴο {Π6 βαρ ]οῆ γα δηὰ Βηά {πὶηρα 
Ὧο δ ἃ8 8')6Ὲ πδᾶά ἰοϊά ἴθ, ὅ8.|6 ζο)]οννεὰ δοῖῃ ; δηΐ αἴϊογ {Πεὶγ 
σοίυγῃ ὉΔΟΚ, δἰαἰὰ ἴπογο. ΤῊ 8 νν8 ἤὮΕΓ δεοονα ᾿ΟΏΓΠΘΥ ; δηα ἰπ (ἢ 5 
“ςεδι.6 Δρροδσζεά 0 Ποῦ; δηΐ, δαιοηρ οἵπεν [ἰηρΒ, πὲ ογάεγοὰ δγο 
ξΕο δηὰ [(6]} ἴῃ6 Ὠἰϑοῖρίεβ {πᾶὶ δ! δὰ ϑϑϑὴ Ὠϊ ; ννῆϊος δῇς αϊώ. 
ΑΙ! {]5 8 χεϊδίεα ὃγ 81. ὐολῃ οηἶΐγ, Ἔχοερῖ ἃ ἔδνν οἰγοιτηδίαπεοδ οὗ 
ἱῖ, νοῦ ἀτο σηθηϊοπδα ΌὈΥ 8.ι. Μαιΐ, ἴοο, οἢδρ.: 16, 9, 10. Ἦενγ 
ἐλίγὰ ἸουγηοΥ ΤΠ ΠΟΡ νὰ8 Ἰδίϑρ ἴω {86 ἸηΟΣηηρ᾽, ῬΏΘΏ ΒΈΡΟΡΆΪ Οἵ δοΓ 
ὙΟΪΏΘΏ Ὑ61Ὸ ἰἤογο, το, 88 τν6}} 88.8ῆς, ϑανν ἴἢ6 “νρεὶς αἱ (ἢ δ6. 
Ῥυϊοῖγα, δηὰ γοοεϊνοά ἃ τϑϑϑαρα ἔγοπι ἰἤθηὶ ἴο ἴῃ Ὠ δοί ρ,65 ; πὰ, 
ἴῃ {πεῖν σεΐϊυγη ἴο Ψαγιβδίογα, ννεσα τοὶ ὈΥ “Ζε68ι.8 ἠἐπιδεί , ἀπὰ ογάεγεὰ 
Ὁγ Πἷπλ) ἴο ἐδ ῈΓ ΒΟ ΕΓ πιεββαρα ἴο ἴῃ6 Διιϑοὶρίε8 ἀϊβεέγεης ἔτοτι 
ταὶ πα Πϑα Ὀείοτε δεηΐ Ὁ Μασ Μαράδίεμο. ΤὮϊο {πον ἀαἰνοτοὰ ἴὸ 
6 Ὀἰθοΐρὶοα, δὰ νυν ἢ (6 βδδῖης εἰεοῖ; ἔογ ἤοηθ οὔ πδε ψαγὰ δ6- 
Ἰἰίενοά. ΤὨΐθ ψψὰ8 Μαιγ᾽ 8 ἐλίγὰ ἸουγηοΥ, ψἱοῖ, 1 ἢ ἃ ταδὶ νασιεῖν 
οὗ ἀϊβεγθηὶ οἰγουπηδίδηςοδ, 15 ἀεβοσί θ6 Ὁγ {ἢ οἰ οὺ [ἤγθε Ἐνβηρε- 
1615. Νε ΠΟΥ ΜΑΓῪ ΠΟΥ 8ΔΠΥ οὔ ἴ|ν6 Ὠἰβοὶρ]65 θνν 8.γ (πίηρ᾽ οὗἩ 16 
συωτα οἵ 80] ἴογβ ]ΠΠ6η δὴ βεῖ ουΐ ἤγεί ; δηὰ νῃθῃ δια σα ἴο {ἢ 6 
δορυ]οῆτα, [ἰηρ6 πα Ὀεαδη 80 ἀἰδροβεὰ Ὁγ Ῥγονίάδθηοε, [δὲ ἴῃς φαστὰ 
βϑνα ἤῈΓ Ὧ0 ἱπίογτυμιίοη ; {Π6 ἀρρεᾶγαποθ οὔ [8 Αηρεὶβ, αἱ ψεβυ6᾽ 8 
Τεδυχτεοίίοη, μανίηρ, Ὀεΐογε 88 σδπηα {πι [ἢ Γ, ἔγιροεποά 6 πὶ 80, 
«πα (ΠΟῪ τὐόγα δθεοπια ἔϊκε ἀραὰ πιεπ. Μαϊϊῃ. 28,4. ΝΟΓ ἰ5 ἰϊ ργο- 
ΒΔ 016 {π8ἰ ΜΑΓΣῪ Κηθῦν δὴν (Ὠίηρ; οὗ [6 τνογγθη  » σδσγυίηρ; ἴΠε δρίοεϑ 
[0 επδαίηι δ εδιι8; ἴὉΓ δῆ νουϊὰ ᾿ᾶνθ ργενεηϊοὰ ἱΐ, 88 κπονίης ἰμαῖ 
6 νν8 ΔΙσοδὴν γίϑοπ, δηὰ {Ππογοίογα 1ἴ ϑθοίηβ ἔῃαὶ 8ὴ6 αἰ ηοὶ δε οἱέ 
αἰϊῃ (πε, 86:6 οἡ Μαιΐ 16, 1." (Μαγκιαμὰ.) 
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- , οὐκ οἴδαμεν ποὺ ἔθηκαν αὐτόν. ϑοίπε ΜΝ. Γεδὰ 
ὀΐδα, Δ 8οὴ6 σοιῃπιοηίΐδίογβ σοη]δοίιγα οἴδα. μὲν. 
Βιις {Ποῦ 18 ὯῸ Οσοδβίοῃ ἴῸΓ ΔΠΥ οἴδησθ. ὍΤῃ6 
ΡΊΌΓΑΙ πᾶν, ὈΥ δὴ 1άἀΐοτῃ ἔγεχυδηςξ ἴῃ [ἢ 6 Ὀαδβὲ Ὑγ[6 Γ8, 
δηα ποῖ υῃκΚηόνη ἴῃ ἴΠ6 ρορυΐαγ βίγ]6, Ὀ6 ἰακθη ἴον 
(ἢ 6 5ἰησιΐατ. Απηά (158 οπαϊίαρο, ᾿ἱπἀ664, (Π6 δηοϊοης 
ΨΟΓΒΙΟΠΒ ρ δἰ ΪῪ ΤΘΟΟρΡΏΪΖΘ. ᾿ 

4----. καὶ ὃ ἄλλος μαθητὴς προέδραμε τάχιον του 
Πέτρους ΤὨϊ8 οὐδόν αἰϑοῖρ!]θ, 88 να ἰδάγῃ ἴγομι [6 
Ὡδγγδίίοη, ψὰ8 δῖ. Ζοῆη. Παρακύψας βλέπει. 866 
(6 ποία οἡ 1μΚ6 24,12. Οὐ μέντοι εἰσῆλθεν, ψεέ τιυοηδ᾿ 
μθ ποὲ π. Οη {[|δ "ποέϊυθ ἴον (8 σομῃηηθηϊδίογβ 
ἃτα ἀϊνἀ6ἀ ἴῃ ορϊπίοη. Οτοίϊι8 {Π10 Κ8 10 γγα8 (Ὠχοῦ ρἢ 
͵ανδηῖ]α ἰηδίἐθητίοη. δ εἰβίθίῃ βϑυρροβθβ 1 διοβα 
ἔτοιῃ ἃ ἔδϑασ οἵ ρο]!υϊίοη, δηὰ γοΐθγβ ἰο Νυμῃ. 10, 16. 
Ηδ6 ,4͵30 δά ιιοθϑ βενθγαὶ ραβϑᾶρϑδ ἴγοπὶ (6 Εδυδί- 
Ὠϊοδὶ ΓΙ Θγβ, ἰῃ ργοοῦ (παῖ ἴο δηΐογ ἃ βαρυ οῆγο νν88 
τπουρθε ἰο ἱπιρατί ρο]] ἱοη. Βαϊ {ἢ}18 866 π|8 ὑἢ- 
ΤΡ ΠΡΟ ὈΥ ψῆδὲ [Ὁ]]ονν8. [δι πο] Π64 ἴο 886 η 
το 1,. Βγυρ. δηὰ Κυϊποοὶ, (Πδὲ 1{ νγ88 {Πγουρ]ὶ ἐἐηι- 
αἰέψ. Ῥοΐέον, Ὠόοννθγ, οὗ τοσο αγάδθηϊς βρίγιὶ δηά 
Ὀοίάον ταπιρογαπηθηΐ, ᾿ππηθα δία] Θηΐθγβ {Π|6 86ριι}- 
οσἶγα. δηά δι ΘΧϑιρΪῈ 18 {Π6η [Ὁ] ον ὈΥ “οδη. 
Οπ {86 Ψψοτά σουδάριον, 866 [6 ποΐα οἡ κκ6 10, 920, 
δηά Ζοἤη 11, 44. Χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 
Τῆδ σοιμπησδηΐδίζογβ Ὦθγα Ὠοίϊςα [Π6 186 οἵ εἰς ἔογ ἐν. 
Βυΐ, ἴῃ ἰδοί, 11 τοϑι} 18 ἔγοιῃ ἐΠ6 ρθου ᾶγ 86 οὗ 
ἐντετυλιγμένον, ΜΏΙΟΝ, ἴῃ (Π6 ΠΊΔΏΠΟΡ οὗ ψδὶ 15 
σ] ἃ 4 υογδμηι »γωρπαηδ, διρη1ῆθ5 γοίἰοαὰ ὦρ απά 
»εέ ἱπίο. 

8. τότε εἰσηλθε ὁ ἄλλον μαθητὴς ---- ἐπίστευσεν. Α- 
τηοβί 811 πηοάθγῃ σοπηηθηϊδίοῦβ 16 [ἢ ΕΘ οἰ ηρ᾽ 
{ἢ1|8. Ὀ6] 6 το {Π6 οᾶ86 1 αιιθβίοη, Ὡδιηοῖυ, ἃ θ 6] 16 
οἵ ψὲς ΜαγῪ Μαραάδίθηβ πδα γοϊδίθα σοῃποδγηΐηρ {Π68 
Τοιηοναὶ οἵ ἰῃ6 Ὀοαγ οὗ .ζ68115 ἔγτοι) [ἢ 6 βαρυϊοῆγα. 
Το (Πϊ8, πονονογ, 1 ρα ἴαϊκοβ βίγοηρ δχοϑρίίοῃ, 
ἃ8 δαίηρ ἴοο ᾿ἰπη6 8 δ6ῃ86 ; δηά Ποαάτίάρα, ἴοο, 
ψουϊὰ υηἀογβίδηα 1 8ἃ8 ἃ τηοάσβί ᾿πεϊπηδίϊοη ἰπδζ 
ἢ, ἢγβί Ἰηἀεοοά οὗ 41} οἴδθγβ, δείἑθυοά ἐΐδ ἐγιίἦ. οὗ 
Ολγὶδῦ 5 γεδιγγεοίίοη, Ἰηξδγγίηρ 1ἴ, 88 ἢ᾽6 σθᾶβϑοπαῦὶν 
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τηϊρῖε, ἔγοπι {π ογάογ ἰῃ ἢ ο Βα ἔουπα (Π6 δαραΐ- 
οἶτο. “ἼΠ686 σψογήβ (σοπίίηι65 Ὠοδάτιἀρ6) ᾶνα 8 
ἔοτοθ δῃά ἃ σγᾶσθ, οὐ 5 ἱπίθγργείδίίοῃ, νῃϊοῖ, 1 
ἘΠπἰη Κ, πο οἴοΓ σδῃ ρίνο (6. Μαυοἢ οὗ (Π6 Ὀρδμν 
οὗ 7οΠη 8 τηδῆποῦ οὗ νυϊτηρ σοηβιδιβ 10 ϑιιοἢ ΠΙΠ 5 
88 686, ψ Ὠϊοἢ βηονν ἴΠ6 ἰθιηραγ οὗ {δῖ Ἔχοα]]θπί 
τηδη ; Δη(, ψοΙ6 ἴδ ἴο 6 σοηβί(ἰοτοα πΊΘΓΟΪΥ 845 84 
Πυϊηδῃ ἢἰδίοτίδη, δά στοαὶ ψεῖρῃς ἴο ἢ18 ἰοβ ταοην. 
ΤΠ18. τηοάδ οὗ ἱπέογργοίδιίοη νγ88 αἷἰβδο δαορίβθα ὈΥῪ 
Οἰμγγβοθίοιη δηά Ζ26γοπθ. Βυΐ [Π6 ΤΌΓΠΊΘΓ ἸῃηΐοΓρτα- 
ἰδίίϊοη ͵5 ὈῪ ἔδσ (ὴ68 πηοϑί ηδίιιγαϊὶ, δηὰ 18 δἀορίο(, 4ἶ5ο, 
ὃν Τιπῆδὴ. “Ναίποῦ αἰβοίρ] 6. (οῦβεσνοβ ἢ6) οχ- 
οοίδά ἐπαξ 6808 Παὰ τοϊυγηαά ἰο 6. ὙΠ ΠΟΥ δα, 

τηἀαθά,. Ποαγά ἔγοωι οὖν [ογὰ Ὠϊ 2561 (Πδὲ ἢ6 5ῃουϊὰ 
Σῖδ6 δρϑίη οὐ (ἢ6 (Πἰγα ἋΔΥ : γοῖ (ἢ68 Δββιιγαηοθ. μή 
ἰαἴκοη 1{||6 σοοῖ ἴη 1πΠοῖγ τηϊηα 8: δηή ναὶ ἰδϊηΐ ὁχ- 
Ροοίδίοη γοῖ τστοπηδηθὰ πδὰ Ὀθθη Ὄχι ηρι ϑηεα ὃγ 
ἐῆο ορογαίϊοῃϑ οὔ ἔδαγ δηΐ {πὸ εβδοις οὐ ἰυτυ]} 8. 
“Ὁ Ἐογ 885 γοί (11 18 ρα η) {ΠῸῪ υπαοτβίοοα ποῖ {16 
δογιρίαγοθ, {Π4ὶ ἢ6 πιυϑὲ ΓΙ86 ἀρδίῃ ἴγοπὶ [ἢ 6 ἀ68α.᾿" 
ΤΗ8 ὠπαογεέαπαϊηρ 88 ρτονοηςοὰ Ὺ τΠδΘῖγ ἀθορ 
Τοοϊαα ρῥγθοοῃποθρίϊοηβ οὐ [{|6 βαγίῃϊγ Κιηράοιῃ οὔ᾽ 
[Π6 Μοββίδῃ, νι σῖ το σουἱὰ ἢοΐ τϑοοῃςο!]α ἢ 
1ῃ6 ἀραίῃ δηά γϑβυγγεοίίοη οἵ «6818. ὅ6ε (6 ποῖθ 
οη [μκὸ 24, 20. 8644. ἀηὰ 46 8644. Φοδη 2, 22. 

10. ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί. ἘτΑ58- 
Τὴ .8, Δη πιοϑί σοιηπηθηίδίοΙβ, γοηάοθσε {ἢ 15 “Ἃο {Π|6ῚὉ 
Ποπιθ." Βυΐῖ δβοπιθ, ἃ8 ΒοζΖα, Ριβοδίογ, οάάγιασε, 
δηά (διρθεῖ!, “ ἰο {Π6ῚΓ σοιῃρδηίοηβ :ἡ ψὨΙοἢ, πον- 
ΘνΘΓ, σΟΙ68 ἴο (ἢ6 8816 (Πρ ; 8ῖπ66 ΟΥ̓ 1{ 18 τηϑδῃΐ 
(45 1,Δρ6 οὔβθγνθ68) {Π6 ἰιοι86 νυ] ο} ἴῃ 6 ἀ]8ο:Ρ]65 
{Π6 ἢ 1οΙ ΠΟῪ οςςσιριοα,. ΟΥ̓́ {πΠ18 ἰάϊοπὶ πρὸς ἑαυτοὺς, 
ἄοπιμηι, [6 ἔο]] ον ηρ ΘΧϑπ ΒΒ] 68 ἀγα βαϊθοϊθα ἴτοιῃ 
Βλρἢοὶ, Κουοσιθη, Εἴβηθγ. δαρί. ἴῃ Νιιπι. 94, 25. 
ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτὰν. «οβερῇ. Αηίΐ. 8, 4, θΘ. πρὸς αὐτοὺς 
ἕκαστός, τοῦ βασιλέως ἀπολύσαντος ἀπήεσαν. ῬΟΪΥ}. 
ὅ, 98, διέλυσε τοὺς Μεγαλοπολίτας πρὸς αὐτοὺς. (Δ{}}}}. 
64, 478. δἀ 86 ΄φυϊϑηι6 νᾶβὸ ραϑβὶπὶ ρ646 ἠἰδεεἀοθδῃϊ 
Εἰς. ἀ6 Οτγδί. 1,490. Ῥῃεά. 4, 921, Φῷ. ϑοσιοῃθ δῦ 
ἴῃ8ο οοριηίιη οὐρα 55πὲ. Αα 56. τεςθριῖ. 668 
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᾿Ηοιπηδη οἡ ῬΟοΙ]6 1, 86, ἀηὰ Ἐδοτίς. Γόά, Ῥβοιά. 
Ν. 1.1. Ρ. 411. -"- 
: 11. Μαρία δὲ εἰστήκει πρὸς τὸ μνημεῖον. ΑἸΟΓ 1Π6 
ἀεραγίετε οἵ ϑομη δηὰ Ῥείεσ, ΜᾶγΥ δὰ δρργοδοβοε 
ἴο {Π6 56ρ ] οἶσθ. ὅ66 {86 ποῖθ οἡ Μαεαῖίί. 98, ὅ. Ἔν 
λευκοῖς, 561]. ἱματίοιφΦ. ΟΥ̓ {Π18 6}}105818 Ἦ εἰϑίδί πη οἰ 
ΠΙΠΉΘΓΟΙΒ ΘΧΑΠΊΡ]68 οί ἔτοπὶ τγοοκ δηά 1,διη 
ὙΓΙΙΟΙΘ; 88 Δτγβϑίορῃ. Ρ]υΐ. 1200. ἔχουσα δ᾽ ἦλθες 
αὐτὴ ποίκιλα. Ατίοιηϊά. Φ, 3. διὰ τὸ τοὺς ἀποθανόντας 
ἐν λευκοῖς ἐκφέρεσθαι. Αττίδη Ερίεί. 8, 12. ἐν κοκκίνοις 
περιπατοῦντα. ἼΤΠ6 88π|6 6}}1ρ0818 Οσουγβ 1π ΟΠΟΣ 

᾿ψογαά8 βρη γίηρ οοἴομ; 88 κόκκινα, ποίκιλα, ἄνθινα, 
λαμπρὰ, δηἀ 4130 ἀνδρεῖα : 4180 1 [ἢ [,Δ{1η ἐμρεδγία. 
« ἤξῆήϊέο, ἃ5 ΔΡΡ]164 ἴο γαϊτηθηΐ (οῦϑογνθβ [.8Π1ρ6) ἢδ8 
αἰνναυβ, Ττοση {Π6 Θαγ] δϑὲ ἃρθ8, Ὀ6ΘῺ ἃ βϑυῃ)0ο]ὶ οὗ 
ἘχΧοδίίθηςσα οί ἴῃ ρΡαγϑοῦ δὲ οἵςθ. Τῆι ἴῃ βίῃ. 
8, 15. Μοτγάρδοδι, οἡ ΒΕΙΠΡ Ῥτοπιοϊθα ἰοτῃδ6 σγόνῃ, 
5 ἀταγϑὶ ἴῃ Μ] 16 ἀρραγοὶ. Ηδηςὰ Μαδοία αἶδα ᾿ΥᾺΒ 
8Δη δ ]6πὶ Οὗ Θργθ. Απά {Π8 ῥτγίησοβ ψογα Τδ] ] 
ΓΙ, ἔγομη ὙΓΊ, εὐλῖέθ. ΦαΪν, Πἴ 8 ἃ ϑγυιδοῖὶ οὗ 
ΠΟΙ Π688 δηἀ ᾿Ἰπποσθηοθ. 8ὅ0 Ηεβιοά. Ορ. δῃὰ Ὁ. νοσγ. 
147. Καὶ τότε δὴ πρὸς "Ολυμπον ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης 
'Λευκοῖσιν Φαρέεσσι καλυψαμένοις χρόα καλὸν, ᾿Αϑανάτων 
μετὰ φῦμ᾽ ἴτην, προλιπόντ᾽ ἀνθρώπους Αἰδως καὶ Νέμεσις, 
Ονὶἰά Εδ8ϊ. 1,. 8. ΑΙθα ἀθορθηῖ (ἰδγογοπι, υδδέο5 (δγρα- 
᾿ἰδὺ8 αἰδας δυπιῖῖθ; παπο Ρι}}}} νο  ]ογὶ8. αϑ115 δροϑί. 
ΎΤΠο ορἰπίοῃ, ἴοο, οὗ {πε Εργριίίδη8 δη Ῥογβίδηβ οὐ 
{Π15 580] 6 οἴ, ἀρρϑαγβ ἔγοιῃ (ἢ6 Ὁ] ον ηρ᾽ Ῥάββθᾶρα οὗ 
Ἀσοἤιηδΐ ο. 282. ἐὰν ἴδη τις, ὅτι ἐνεδύσατο ἱμάτια λευκὰ 
καὶ καθαρὰ, τοσοῦτον ἀποκαθαίρεται πάσης λύπης, ἀναὶ 
λόγως τῆς καθάρσεως καὶ τῆς λευκότητος. Ἐ οἰ8[61η 
ἤσθγα ποίίσθβ (Π6 γϑιαγκαῦ]α σἤδηρα ἴῃ [6 ἔογίΠο8 
οὔουν [ογὰ. “ΗΠ ψῇῆο, (Π6 ἀδΔγ Ὀεοΐογθ, δὰ ἢπηρ 
ΟἹ ἴῃ8 ογοβϑ8 δοίψοοη ἔνο {Π|ονθ8, 18 σΟΓΡΒ6, ΟΣ 
ΓΑΙ {Π6 βαρ ]οῦγε ἢ πῃ ϊοἢ 1 Πδα [41Π, νν88 δἵ- 
ἰοηᾷοά γν δηρεῖβ: {Π5 τοργοβθητηρ (6 Πο]168[ ρδγὲ 
οὗ [Π6 βαποίιιτῃ βϑδποίογιυτῃ, παιηοὶν, (ἢ6 ἀγλ, ΟΥ̓ ῥΓο- 
ΟΙ ΠΙἸΔΊΟΥΥ τηογογ-ϑθαῖ. ὅδ66 Εχοά. 2, 17---22. Ἐοῃ,. 
᾿ 25, Ἠδεῦ. 4, 16. 8ο Ατβίορῃ. 1]}16βϑη. 803. . τὸ 
δ᾽ ἐστιν αὐτοῦ σῆμ’, ἐφ᾽ ᾧ καθήμεθα, Τὺ, κακῶς ἂν ἐξό- 



718 5Τ. ΟΗ͂Ν, ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥ. 

λοιο, κάξολεϊ γε τοι ὅστις γε τολμᾷς σῆμα τὸν βωμὲν 
καλεῖν. (ΥΥ εἰβί6!η.) 

. 14:16. ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, ἐμγποί δλεγδοῖ; 
οἰ Γ ργθραγίηρ ἴο τοίυγῃ ἴο {Π6 ΟἰΥ, οὐ Ὀθοδιιδο 
βῆ δά ρογοοϊνοά ἔγοιῃ δ δ] :σῃξ ποῖβθ ἰῃδΐ Βοπ6 ΟΠ 6 
δἰοοι δὲ μοῦ θαςοῖς. 816 ἀϊ4 ηοΐ γθοορη!Ζθ «6811: [ῸΓ 
8:6 ἀϊὰ ποὶ Ὀα]ονο {πδὲ μα ἢδά γοϊυγηδὰ ἰοὸ 116. (866 
γογ. 2.) Ηδγ ὄδυδβ ψθγα ργορ Δ Υ ἀϊηηθα 11} 801- 
ΤΟῪ ; ΠῸΓ ἡἸὰ 86, ρΡαγῇδρϑ, ἰοοὸῖκ νϑῦῪ αἰϊθηξίνοὶν δἱ 
᾿ἶπι. Βο581468 (Π6 οἴδηρα ριοάδυςοα ΟΥ̓ ἰογίιγθ δηὰ 
ἀδαίῃ, δὰ ἃ ἀϊβδιθηςσα οὐ ἀρραγοὶ, τρις θαϑι]ν ργο- 
νϑηΐ {8 τοσορηϊίοη. (Κυϊη.) ΚΚηπουρὸς 18 ὈΥ 16 
Ὀεβί σομηπηρηϊδίοτα αχρίαϊποὰ ἑπερεοίοῦ οἱ, ἐλὸ 
“)ανηιηρ-πιαη, ῥα! δοθ Αἰτίδη Ερ. 8, 24, 44. 
Κύριε. ΤῊ ΪΒ 18 ῥγοῦδὈ]Υ ἃ {{|6 οὗ ποηουγ, θαΐ οἥθδη 
οιηρίογοά [|κ (ἢ6 ϑοιηΐηυβ οὗ [Π6 Βοπδη8, δηα οὔ 
δὲ», ἃ8 Δ δΔρροϊαιίοη οὗἨ οοχημοη οἰν γ, Βηονσα 
δνθ ἴο ἰῃΙΌΓΙΟΣ ὈΘΓβοηβ, δηά βοιηδίίηθ8 ιιϑϑὰ 85 ἃ 
ἴογτῃ οὗ σοιηρο]!δίϊοη, ἤθη τα Κηον ποῖ (ἢ6 Ὠβ8[6 
οὗ [Π6 ρϑγβοῇ ΜῈ ἃγε δ ἀγεββίηρ. δὸ ϑϑῆθο. ἘΡ. ϑ. 
ἐπε Όγ ΝΥεἴ8.) Οὐνίοβ, ὶ ποιηθῃ ποῦ ϑιισουτγτγίξ, 
Οὔ ΠΟ8 βαἰυἱδηι8β. Εἰ συ ἐβάστασας αὐτὸς, Τῇδ 

ψογὰ βαστάξειν ῬΓΟΡΟΘΙΙΥ δἰ βηιῆθβ ἐο ὅθαγ. 9αΪγ, Τὸ 
δϑαν ατοαν, γέπιουθ : [π6 πδίυγα οὗ ψΠοἢ 18 ἀδσίογ- 
τοϊὶηθὰ ὈὉγ [Π6 οσοηίοχί. [{ 15, Ποψονοσ, ἱοροίθογ ν ἢ 
ἀναίρειν,Ἐ ΘΒρΘΟΙΔΙΠΥ͂ ΔΡΡΓ6α το ἐπ γοιηονϑὶ οὗ ἃ οογδε 
ἴογ Ὀυγία]. ΕΧΑΠΊρΙ]68 οἵ γοιηοναὶ δἰριρίψ, 85 αἶβο ἴῸΓ 
διγίαϊΐ, ἄτα δΔἀἀυισοα ὃγ ᾿οἰβίβϊη : θχ. ρύ. Ευγιρ. ΑἸΪς. 
724. οὐκ ἐγγελᾷς γέροντα βαστάξων ἐβετϑ ϑορἢ. ΑἹ. 
888. πέμψον τιν᾽ ὑμῖν ἄγγελον, κακὴν φάτιν Τώρα 
Φέροντα, πρῶτος ας με βαστάσῃ πεπτώντα. ἘΓΙΡ. 
ΕἸεςοίγ. 1228, εἴπερ γ᾽ Ὀρέστου σώμα βαστάϑω τόδε. 
ϑανογαὶ ΘχϑιΌρ]68 ἅτ δάἀἀυςοὶ Ὀγ Κυρκα ἔγοπι .086- 
Ρἤυ8. 1 (Π18 βθη8β6 οὗ ἴῃς σψογὰ δ6 ἰηῃϊθηαρά, ἱξ 
νου ὰ κιρσρεοδὲ (Πα ΜαγΥ (πουρῆς [π6 σοῦρβα δά 
Ὀδθη τοπχονοά ὈΥ βοπθ {το η, ἢ τΠ6 Κηον!οάρα 
δη σοηηϊνδηςθ, 1 ποί αδεϑέαηοο, οὗ (Π6 ΒΑ: ; δηά 

Ψ δοπηείϊπιε8 θοῇ βαστάϑειν ἀηὰ ἀναέρειν γα ὑυδεᾷ ππείαρδοτγί- 
64}}}υ.0. ὙΠυ86 Ῥείπιεϊη οἰἴ68 Αρμίδη, Ρ. 637. ἐβάστασε τὴν ἀργίαν, 
τεπιουεὰ απα αὐτοβαίεὰ ἐἢε δοίϊάαν --- ἀναιρεθείσης τῆς ἀργίας. 
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8.6 χοῦ ἃ δ6 δηχίουβ ίο ον τοὐθγθ. ΤὮ]18 βθθπὶϑ 
ἴο 6 ἜΧρΓΕΒΒ6Ω ἴῃ [Π6 δαἀρά ψνογά8, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ, 
αμὰ 1 ιοἱἱί γτοπιουθ ἀπε ((ὉΥ διωαἰ). Αἴρω 8. αἷδο 
564 ἴῃ πὶ 56η86 ἴῃ Μϑχκ 6, 490. ἦλθον οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ, κεὶ ἦραν τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἘπστΠγυπλΐυ8 {πίη ΚΒ 8ῃ6 
βαϊα (Π18 υπάθγ (Π6 1468 πδ΄ (ἢ6 ὈΟΟΥ δα Ὀδθη Γ6- 
τηονοά ἴο ἃ ρίᾶοα οὗ ρτιϑδῖον βαίειυ ; δηᾶ {πὲ {Πι15 
δὰ Ὀδθὴ ἄοῃα ὈΥῚ {Π6 κηπουρὸς: 64. ἃ. “ {6} πι6 
τ ογο ἴἢου ἢιαϑί ἰαϊὰ ᾿χἰπ|, δηὰ 1 ν1}} γθηονθ ἢϊη ἴο 
8 Ρίασα οἵ ρστγοαΐογ βδΐείγ. ἡ Ῥαββουνὶ 866 {Π6 
Ὠοΐθ οὐ Μδχκ 10, δ]. 

17, 18. μή μου ἅπτου" οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν 
πατέρα. (ὐὴ {Π6 Β6η86 οὗ ἴ[Π686 ΨψοΓά8 σοπηημθηΐδίοῦϑ 
ΓΘ οί ἀργοθά. Εὸγ [6 νϑγίουβ Ορ᾽ πΙοῃβ 1 πηυβί 
ΓΟίδν [86 τοδάδγ ἰο Ροϊοϑ, ὟΥ οἱΐ, Κοθοῦθγ, δῃὰ 1,διηρο. 
ΤΠ ΟΠ] ονηρ τοάα οὗ 1πἰρτρσγοίδιοη (ἢ ἢ 866Π18 
(ἢ 6 πιοϑὺ ρΡΓΟΌΔ0]6) 88 Ὀδθη δάορίοα ὈΥ πιοϑὲ 14]- 
οἷοι! σοιηϊηδηίδίοτβ, ἃ8 νδίδῃ!υβ, ΒοΖα, ΕἾδςὶι5, 
Οιυιβδεί, ΕΡΊβορῇϊι8, Βαβϑηδρο, οἱ ἔ, [,6 (Ἰοσο, δίιμοη, 
ϑομϊα, ΝΥ εβῖ, ἹΠΌγ, Ῥεδαγοθ, Ὠοάασγιάρο, ΟΠ δηά- 
Ιογ, Μοϊἀβθηϊδυθγ, Μιςἤ86115, Μαγκίδηβ, Οδρθεὶ!, 
ΒΠοβοηπι., δ] θυβηοσ, δηὰ Τιιίςδη. “Ἅ  ογθαν" ἰο᾽ 
ἐομοΐ, πιδ, (Ἰπ οἴπδσ ψοσγά3), [δῖ τηθ ρο, 4ο ποΐ δ ργϑ- 
Ββθηΐ βίϑῃαἀ ψϑίηρ {6 {Ππ|6 ἴῃ ΘΙ ΓδοΙηρ᾽ ΤΥ ἰδεῖ, 
Δηα ἴῃ ΟἴοΓ πηᾶγΚ8 Οὔ γουγ ΟΥ̓ δῃηὰ δῆήδοϊίοη ἰοψαγάβ 
ΤῊ : Ὑοῖ! ΤΩΔΥ͂ ἤᾶνα δῇ ορρογίιῃιυ οἵ βΒῃονίηρ [ἢ 686 
Δίϊογναγάβ, ἴου 1 8}4}} σοῃξηιθ ψ ἢ γοι ὑροη 
οατἢ ἴον βοῖηθ {{π|6: θυΐ σὸ ἱπιηράϊαίθὶΥ ἴο ΓᾺΥ͂ 
δνοίἤγοι ΜὶΠ {Π18 σοπλίογιηρ τλαβϑᾶρο, (ἢδί, ἴῃ ἃ 
1016 τἰπ|6, 1 5.41} δϑοθηα ἰο ἰθανθὴ ἴο αοά ΤΩΥ͂ 
ἘΑΙΠοσ,  ηο 18 ΠΟῪ ψοι" ΕΔΙΠΘΓ, δπα ψοι" Οοἀ.᾽ἢ 
ΤΏΟΓα 15 ἴδ 8η 6]}1μ818 οὗἩἁ ποδῶν ΟΥ γονάτων. ΤΠ6 
ουδβίοιῃ οὗ δηιυγαςσοϊηρ ἴΠ6 Κηθ68, 88 ἰη (6 Εαδϑὶ 8 
τοᾶγΚ οὗἩ (Π6 τηοβύ ργοΐουηα γεβρθοῖ, βῆθνηῃ ἰο Κίηρϑ 
δηα ρον οσίμι! ΡΟ Υβοη8, ὈῪ ὨΙοἢ ἐποῖγ ῥγοίθοϊοη γ88 
Βουρῃς, ϑοπὶθ ᾿ηδίβὶῇ οἡ ἄπτεσθαι πανίηρ ἢθ6γ6 1ἢ6 
Β6η86 οὗ Ἰπλώγογε; 8ἃ8 ἴῃ 80Π16 Ρ8888 088 οἵ {π6 δερίυ- 
ἀρὶπί, Βυῖ {πδΐ σϑδῃ βοδγοθὶν ΡῈ ργουθά; δῃά τῃ6 
αἰγτουτηδίαποθ8 ΠΊΔΥῪ ΨΘΙῪ Ὑ6]1 Ὀ6 υηάἀογδίοοά. [{ 15, 1η- 

᾿ ἀεθᾷ, οδ]εοιεά, 18[, {π4ἴ (Π6γθ ψᾶ8 πὸ πεβὰ ἴογ ἢαβία, 
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δη(,, 91, ἐπὶ (6 οἰαβρίηρ᾽ οὗ π6 ΚΏΘ68. 88 οουῆβοῖξ 
[0 ϑυρρ ΄Δη18. Βυΐ {ππ ἢγϑι οὐ) δος ΟΠ ΒΘ 6 ΠῚ8Β ΥΘΡῪ ἴσι- 
γοίουβι; δηά {6 βεοὸπὰ ἤοθβ μοί δάμη: οὗ ὑεϊηρ; 
Ργονο. ῬΓΠ6 βδῖηδ δοίίοη ν ἃϊσἢ ογιρίηα! νῦν ̓ παϊοϑίθα 
ἃ Β|00]1Δηΐ δηίγοδίυ ἴῸγ ργοϊθοι θη, ΤΏ ΔΥ Θα8}}ν αν 
αἴ Ἰδηρσίῃ Ὀδοοιη6 ἃ τᾶγκ οὗ ρτγοΐξοιιηά τοαρεοῖ. Β6- 
81.168, 6 8ΔΓ6 ποῖ σοῃρο θα ἴο σοηῇηθ [Π6 ψογάβ ἴο 
τῃ6 ἄπεεϑ : ΤΏΘΥ ἸΏΔῪ Ὀ6 οχίοπάδαά ἴο (68 ψ] 016 
Ῥοῦγ, δπὰ βίρῃιν ραηθγα! νυ ἴο ὀνιδγαοθ." ὙΠ ρ89- 
Βᾶρα 18 ΜῈ] γϑηάογοα ὈΥ δοἢ θβηθσ, “ ΝοΙὶ .ὅτὰ 
ΔΉ Ρ] ΘΟ. θ.8 πλ16 18 [6 ᾿ρ88Π) ΤΟΓΔΙ," ἅς. 448 ἢ0 6χ- 
ΒΙΡ188 οὗ {Π|18 βθῆβθ αν γαῖ Ὀθθῆ ρῥγοάιιοβά, {ῃ6 
ἐο! ον ιηρ 1} Ὀ6 ουπᾷ δοςορίδῦϊθ. Ευτγρ. Ρῆη, 
910. μὴ᾽ πιλαμβάνουν Κὰ. Ῥ, μεῖνον" τί φεύγεις. μ᾽; 
ΤΕΙ. καὶ τυχὴ σ᾽, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ, ΘΓ [86 ϑοβοίαϑὲ ὁχ- 
ΡΪ 418, μὴ μου ἄπτουι Οὐ {Π|8 ραββδαᾶρθ Τιϊτδη ᾿ς 
|1ὸ [Ὁ] ον ηρ᾽ γοιηάγκα : “ [ππηθἀἸαίο ν Οἡ γασορη ϑ- 
ἴῃς Ψ4685085, Μαῖγ Μδράδ]βηβ, ἰἴ βεθῆη5, ἀ14 (ἢ6 58:16 
88 Μδῖγυ, [Π6 τηοῖ] δῖ οὗ Ψψ6π|68 Δηἀ δαϊοπηο, Δα ἀοο, 
πδιηοἶν, 8:6 ζεἰ αὐ ἐδ ζεοέ : “σι Ὦοἢ διοηρ {Π6 6νν8 
γγᾺὰ8 ἃ ἴογῃ οἵ ον! ποίηρ ργοξουπα γεβρθοῖ, δηα ἃ ππᾶγκ 
οὗ {6 στγοαΐαβί βιιδαγβδίοῃ. Ὶ᾿πά {818 18 δαχργοββοὰ 
ὃγ (6 νογὰ ἅπτεσθαι, Μῃϊοἢ 5ρΏΣ 68 ἰο οιπόσαορξ, 
οἰα8Ρ ἐδ πέος, 41} αὲ ἐλε ζεοί Α.: απ οπο, δα τῃἀ]- 
οϑί68 [Π6 νϑῃθγδίοη Ἔχργοββοὰ ΌγῪ ΜδϑγΥ ἰοναγάβ οὺσ 

ἘΞ ϑόῦ,δ οοιητηθηίβίογβ, 88 θοῦ» ΠΥ δηὰ Κιιϊηοεῖ, υπἀεγοίδηά (88 
δοῖΐοη β(υἸο]ν οὗἁἩ δηλ γασοΐηρ {}Ἰὸὲ Κποαβ, δηὰ ερηβπε ἴῃ6 86 η56 ἴο 500- 
ΡΙ συ] ΟΏ ΟἾΪΥ, δπά ἰῃαῖ, (Πγοιρ ἢ ἔδυ δ βϑεῖῃρ 8 σα θβῖϊαὶ πδίυγα. 
Βυῖ οὗ (ἢ 8 Κη οὗἩ διυρρὶ!οαϊῖίοη. ἴΠΕΓῈ δ΄ΓῸ ὯῸ ναϑίϊροβ ἰα {π6 Νενν 
Τεβίδιηδηῖϊ (4:6 ΟἸαδϑίςα! οπς5 νν}}} ργονε οί ηρ); ἱπουχἢ 11 ΤΟΔῪ 
Ὀ6 ἴσο τπδἴ (86 Ψ6νν8 αἰά, (88 81} πάτ]οηϑ δηοϊεηΐϊ δηκὶ τποάεγῃ ἴατα 
ἀοηθ,) Ἔπιίογίδίη ἃ ραυ οι αν ΠΟΙΤῸΣ δἵ βοοΐηρ; 5ρ᾽ ἰδ, δηὰ ξαποϊεὰ τας 
ἔροπι διιοἢ ἈρΡΡΑΓΙ [108 οἰ ΠεῚ ἱπηπηεα δῖα δν}} τηυϑῖ ὃδ ἔε]ζ, οὐ δἱ ᾿εασὲ 

. ἤπζωυγα ενὶ] ννα8 Ὀοάθεά. Ηρφηςο, οὖν [τὰ ᾿ιἰ)θο 1 ἢ οαἰπ)δ ἴδ6 δρρεθ- 
βεπβίοῃϑβ οὔ [Π6 οἴμεσγ τνοπιθῃ νυ ἢ {Ππ6 ννογὰβ μὴ φοβεῖσθε. 

Κυρκο οοηβηεβ ἴδε βδείίοῃ ἴο αὐογαίΐοπ, οὐϑεγνίηρ; (παῖ (115 νγαϑ 
δηποηρ ἴα Ἡεῦγεννϑ ἃ ἔογηι οὗὨ δἀογαϊΐοη, (απ δε γεΐειβ ἴο Μαϊῆ, 
48, 9.) πὰ ἃ τηϑτῖ οὗ (6 ἀδορεβῖ ντοπογαίίοη, δηὰ ργοδίοδί Ξβυῦτ)5- 
δἰοῶ. ““ΤἼὮυΒ (οοπίίηιι68 ἣ6,) ἰῃ ὦ Κίωρβ, 4, 27. δυῃδη δ, φῆ, 
Οὐ δοοουηΐ οὗ Πεὺ 80η θεΐηρ' ἀεαά, οδηηῆς 88 δυρρ αηῖ ἴο ΕἸ δῖα, 
γὉ 2 ΡῚΠῚ, σαιρὴὲ ᾿οίά οΓ ἠδ ἐπθεβ." Βαϊ τΠϊ8 ββεπηβ ἴὸ βιρροθα 
ἴηογα Κηον]εάμα Οὔ ἢ 6 αἰν!η} οὗὨἨ οὐν [μογ 5 ρεζϑοη [ΒΔ ΜΙΔΓΥ σὰ 
6 ϑυρροεεα ἐλέη ἴο ἴδνε μοδϑεβββα. -- “Ὁ 
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Τοτᾶ,. ΝοΥ ἅγε 6 ἴο βυρροβθ {πὲ {Π18 τῃᾶτκ οὗ 
ἀυ Ὁ] Γοϑροοῖ ννὰ8 δ 4}} αἰβρ᾽] αϑίηρ οὐ 1γβοπθ ἴο 
οἷν Ιογὰ. Βιυΐ ἃ5 Μδϑζγυ [8]} δἱ ἢϊ5 ἴδαεϊ ἔοσ )ου, δπὰ 
ΠΟΠΕΠ 64 8οηη6 {{π|6 ἴῃ Πδὲ ροβίιγα, δηα οοιά ποῖ 
ΤΉΔΚα δὴ οηϊὶ οὐ οϑε γηρ ποῦ ἀπε} Ὁ] τοβροςέ, ἴονθ, 
ἀβεοιί,.ὁοηαίθ αἰϊδοῃτηθπίῖ, Ἰογία! ργθθίηρ, δηα 58ι1- 
Ῥτγϑιῃδ ἀρ, οον Ι,οτγὰ δὲ ἰθηρῖῃ ὑδάθ ἢδγ τἰβθ, δηά 
5ο ψπουῦ ἀοίαν ἰο ἴῃ6 οἴ ἀἰ5ς.1}165, δῃηα {6} 
{π6πὶ δέ 316 ἢΔα 86θῃ. 
ΤΙ Ενδηρο] 8. Π 88 4150 8:10] οἱὺποιὶ ἃ γθαβοῃ ἴοσ {ἢ18 

Ἰη]υποίίοη, ψἢοἢ ἀαβογνθθ ΟἿν δίζθηςοῃ, ΠΑΙΊΟΪΥ, 
οὕπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου, ἘΪΟἢ ΤῊΔΥῪ 
Β6 1.8 ΙηΓεἸΡΓοίθα : “ Τὸν 7) απι ποί ψοΐ ἱπιπιοαϊαΐοῖν 
δοϊηρ ἔο ἀδοοπά ἐο πιῳ πέλεν," οὐ (1ῃ οἴδοσ ψογάβ), 
“41 8041 τϑηπηδίη [ῸΓ βοπια {ἰπ|6 Προη {Π|8 θα, δηά 
γοῦ ΨὉ1}} Πα 6 ἤανα ΠΊΔΠΥ ΟΟΟΆΒΙΟΠ8 Οὗ 5Βθοῖῃρ᾽ ΠΊΘ, 
δηα ονϊποίηρ (18 γοὺγ αδοίίοη πᾶ ρῥγοΐοιιπα τὸ- 
δροοῖ. δοιο 1 18. ΠΙΡΏΪΥ ΠοοθββασΥ {παῖ γου δου ϊά 
᾿ιαϑίθῃ ἴο ΤῊΥ αἰδοῖ 165 δηα ἔτ θη 48, πα ΘΆΓΓΥ [ἢ 6 ΠῚ 
1Π6 τηρϑ8ᾶρα ἰῃδὶ 1 5}4}1} ἀδραγί ἴο ΠΥ Εδίποσ δηά 
γουΓ ἘΔίΠον." Τῇ ψογ8 οὗ {118 τη οβϑᾶρα ΠΊΔΥ Ὀ6 
γεϑοϊνϑα 1ηἴο {γα ρᾶγίβ. 181, ΤΠαΐ 6 88 τοϊιγηθα 
ἤτοι ἀδθαίῃ ἰο.116. φάϊγ, ΤηΔι Π6 5}4}} βϑίδυ 85 γοῖ 
80ΠῚ6 ἀ4γ8 ὉΡΟῊ οαγἢ, δηα Ψ|] Αβογα ἢ15 ἀ1561ρ168 
ΟΡΡογίιη!: 168 οἵ βρεϊηρ ἢϊ πὶ, Δη 4 ̓ Γο]οἱ οἰηρ; δ ἢ5 τϑ- 
ἴυγῃ ς ΕΥ̓͂ ψὨϊοἢ ἢ τηθδηΐς να] ἴο δατηοηῃίϑῃ {Πθ τὴ 
Ὠοΐ ἰο παρίεσὶ γοίυγηϊηρ ᾿ηΐο Ο4}11|66, ψ θγα [ΠῸῪ 
ρς ἀχρθοὶ ἴο 8566 ἢ1πη|.. ϑαϊν, Τηδί, αἰΐζοσ (ἢ 6 
ΘΧρ  γϑίιοη οὗ {πὲ ρογιοά, ἢ6 βῆοι ἃ ἤηδ!ν ᾿θᾶνα {1118 
οδγίῃ, δηα γϑίιγῃ ἴο “185 ΕδΙΠΟΓ δηὰᾶ ἐποῖν ΕδιΠοΥ τ 
ἡὶς Ἰαϊῆοθν, ἢ γοΐίδγθησο ἴο ἢ158 ᾿ηττηαΐθ σοη]υποίίοη 
ΜΙ ἢϊπ| ἔτοῖη 4}1} δἰθγηϊυ ; ἐλοὶν" Ἐδίῃογ, ἃ5. γϑῖπρ 
ὑὈγουρσῶι ᾿ηΐο ὀονοηδηΐ δηά σοπημιηϊοη ὈΥ {Π6 (ο08- 
ΡΕΪ, δῃὰ βοοῦ ἴο θῇ]ου {π᾿ Ὀϊα886α οἤξοίβ οὗ [Πδῖ 
ῬΔΙΘΓΠΙΥ ΤῸΓ ἀν γ. β 

ΤΗΐδ παυσαϊΐοη οὗ 8ι. Ζυ μη ἔγοτα νεσ. 11 ἴο 18. μδ8 γείεσγθηοε δ0] εἶν 
ἴο Μαιγ Μαρύδίεηθ, νυν 6 {παῖ οὗ Μαί. 28, 8 8644. ρεγίβὶ 8 ΟὨΪ Ὁ 
ἴο Μδιγ, πιοῖϊ δεν οὗ ὕ8ῃγ68, δηα ϑαίομπμ : δῃᾷ ἐπε 1Π6 ἴλοῖϑ ἃΓὰ ῥ᾽ Αἰ Ἡ]Υ. 
οἰβεγεηῖ, ἀπά δο0, οοηϑεηυ θη, τηυδὲ ὃὈ6 ἴΠ6 Παγγδίίοῃβ. ΒΥ ἰδκίηρ 
(Π|8 νίενν οὗ (6 80 )6οῖ [ννῆϊςἢ ννα5 αἷδο ἄοῃ"ε Ὁγ Μγ. γεδῖ.---Εαϊι.], 
νν6 8:41 Ὀ6 δηδυϊεά (απὰ ὈΥ {Π15 πγεδηδ 8006) ἴ0 ονεσγία ἢ 8}} (ἢο66 

νΟΙ,. 111. ΘΑ 
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ΟὈ)εοιίοηδ Ἐν πΐο ἢ αν Ὀδθη 80 ἰουάϊν δὰ οοηϑδάδης ργοτυραίεά 
διαίηκῖ τη ἴγυῖῃ οὐἱἔὨ (ἢ γϑ5 γοϑυγγοοϊίοη, 88 εἰοιδὶ θα ἴῃ τἢῃ6 (ο9,.6}4. 
ΤΠ ΘΓ ἰ8 ΒυΓοΪγ ὯῸ εἰϊδαρσθοπιθῖ Ὀοῖνεςη [Π6 Εναηρα]ϊεῖθ νυ ἢ Ὼ δον δ 
τεϊλῖο {ἰναῖ ἴθ γα νι ὁπ ημο δὶ ἴῃ 6 δορι !οῆο, 8ηἀ Ἀπυῖδογ ἰδὲ 
Εἴθ Γο ννεῖὸ ἔσο ; παιρδὶν, ννοη ΜΆΓΥ, τποῖΠεῦ οὗ Ψ8Πη)65 αηα ΘΜ] οῦλα, 
ΔΙῸ δαὶ ἴω ἴᾶνα βεθῃ ὁπ6 οηἷν, Ὀιϊ αὶ ἀαποίλον {ἰηιε διγ Μανάβδιεπε 18 
881 10 ἤηνθ δοέῃ ἐ00. ΝεῖῖΠοΓ θεὰ ννα, ἔογ ἃ συηξυϊαιίοη οὗ οὔ)έο- 
τἰυη58, ἃπὰ 8 νη ϊοαῖίοη Οὔ Πς σγθ τ οὔτΠς Εναμπρο δι, ἤᾶνΘ γοοουγθο 
ἴο ἴδ γεν ἀονίδεά Ὠνμοιποϑἷ5, νν ἢ Βα} ροβθ5 παῖ Ψ6508 ϑῃον εα 
δἰ πιβοὶ ἐιοίοε το Ματγ Μαυνάαδϊομνε : ἔτϑι νντἢ {Π6 τοβὶ οὔ πε τνοηξῶ, 
δηἀ 1Ποη δυῶθ. 1115, ἱηαθθή, 15 Ὡοῖ νἜγῪ ὑγοῦθὈ6 : [ὉΓ οἱ πεσννίοδ, 
ἱξ 5)6 πδὰ αἰγεδήγ βεθῃ “6ϑβ8ι18, νυ }Ὺ ἐἰὰ δ ποί ᾿πηπηεαϊαῖεὶν γεοορζηΐζα 
Ἦίιη τἢ6 δουυηα {ἰπ|ὸ. ΝῸΓ ἰ5 {ΠΓα, ἴῃ ἴαςσῖ, ἂπγ γόδϑοη ἴο κ᾽ψπῦ] 6 
δῖ νι ἔλι Κα γεϊαῖεβ (24,9 ἃ 10), πατεῖν, παῖ Μανγ Μαραλ]επα 
δηι Μαγγ, πιυῖπογ οὐἁ ψαιηεβ, πδὰ ἰοἱά 8}} τἰναῖ ἴῃ ον Ἰι βδοθ δπά 
Ὠεαιὰ ἔγοη {ἢ Απρεῖθ το ἴῃς ὨὶΞτοὶ μεθ δηχ ἢ τοεί οὔ {Πεὶγ [τ επ 8 
ΠΟ ἵνεγὸ οοπορδὶεα, {Ππγουἷν ἔδαγ οὗὁἨ ἴῃ «6νν8, ἰῃ ναγίουβ ᾿ς - 
νίδοθδ. Ἐὺργ (ἢθν τοὶ {π08ὲ αἰνπρ5 αἵ Βεραγαῖθ μ] 6685, δηΠ δἱ αἱ - 
ἔοεγεης {ἰπηεθ. Μυςοῇ 1685 πεο8 δὴν οἰ ου Ὑ Ὅδ γδίδβοά αἱ ννυδαῖ 
Μαγκ γεϊαῖθϑ ἰη 16, 9., πδιγεΐγ, ταὶ ΜΑΙ Μαμάδίοθηθ τννὰϑ ἴϊπε Αγδέ 
ἴο ψνῇοη) (πὰ [,ογὦ δον οὶ ὮΙ πηβο] . ΕΓ δια νν88, 1 ποῖ ἐλὲ Ατϑέ, 
απιοηρεί ἐπ ἤτει τὸ νοι {Π||8 ΆνΟΌ νν88 νουοῃϑαίο. [1 15, ἱπάεεά, 
γοιηδι Καυϊο, τῆι {εβιι9 δῆοννθιὶ πὲ 86} ἢτϑὶ οὐἉ 4}} ἴο τ{Π|696 ους απάᾶ 
λοὶψ ϑονποη, ποῖ ἴο 8  δοίρίες5, πὰ παῖ {ΠΟῪ ΟΣ ἴἢε ἤγϑι πε γϑ 8 
οἵ ἴῃς τεουγγεοιίοη οὗ οὐγ οιτ. Το τοροτῖβ, ἤοννανογ, ἔοιβα 
{π||1ὲ ἐγοάϊο νι ἢ {6 Ὀ᾿εοῖ μ]68.; πᾶν (88 ἰλικο 44, 11. ἱπίγηγϑθ υ.5} 
πον σεραγύθα {Π 6 πὶ ἃ8 πιδι 6 εἰε! τοι8 Ποῖ! ΟΠ 8, 50 ἐπι γεν Γου ει} 
ψνογ ἴῃον οὗ 4}} ταὶ {πε 1, ογὰ Πα (01. [8 6πῈ γοβρθοιΐηρ; ΠΪ5 ΓοσΌΓ- 
ΤΟΙ ΟΏ, ΟΓ 80 ὉΓΙΟΡΙΥ αἸὰ ὑπο γ ἀοϑραὶν οἵ 1. Οὐ [υογά, ᾿πάεεα, διιἔ- 
ζεγεὰ τἤθτ ἴο ἰγα δον εγ ἐν ἴ(ἢς 6] 16 οὗἁὨ Ὠΐ8 τοδυγγθοιίοῦ, ἰῃ μτομοτῦ- 
(ἰοη 0 {116 ἸΏογεδβα οἵ [(89 σοπβγηϊαίη, ὑ61}} (ΠΟῪ δθοι ἃ δεὲ ἢϊ τῇ 
αἷἵΐνε; ννῃ ]ο}}) δὰ 859 γοεῖ παρροηθὰ ἴὸ ποηθ οὗ ᾿νῖ8 Ὠϊϑεῖρ]ε8. ΟΥ̓ 
{π096, ποννονογ, οὗ ἢιἷδ ἔγίοηή 9 δηι Ὁ] οννοῖβ δἱ ἰδαϑῖ, ἢο ἤτγβιὶ τπαηΐ- 
ἔεοιοα Ὠἰιη86} ἴο ἴποδὲ Ὠ βοῖ μ᾽ 65. ννῸ ψειὰ ρζοΐπῃρ ’ο Ἐπιηδυδ (568 
κε 24, 13 δε.) ; αἰ πουρῇ ποῖα οὗ ἴΠ6 ὨυτῦεΓ οὗἉ ἴπε τνεῖνα 
Αροϑιίϊοβ, Ὀυὰῖϊ ὑπ ]ουθίοα ν οὗ ἴἢ6 βενεηϊγ Ὀ βοῖμ]ε8. Οπθ ννᾶβ8 
ΟἸεομρδθϑ : ἴῃ) δίς Οὗ ἴη6 οἵποῦ 18 ποῖ πηδπιϊοηθά, ἀπιὶ {Πογοίοσε ἰδ 
ἱϊησονιαίη. Βιιῖ τὸ {ΠἸ656, 490, [Ὡς ὑσοηθη ᾿ναὰ Ὀγουμῆς {πΠ6 δοοουπῖ 
οἴἉ {Π᾿π Βεμρυοἤγα Ὀεΐηρ; ΘΡΥ : δηὰ ἴο {πϑξὸ οὐὐ ἰογὰ τανθαϊθαά ἢ τ - 
861} ἴπ {Π6 ΓΟ] ]οννίη; Καγβθθ. [ἢ ἴΠ6 πγθϑη {1π|6, Ὠούνανοσ, πα Παὰ αἴϑο 
Ἔχ ἰἱτοα ΠΙπ156 1, δέου 1115 Γοϑυγτθοῖίοη, ἴο Ῥεῖου : ἔυν Λὲπηι ἣα νυϊοεπεὰ 
αῦονε 4}} ἴο σοηβο]θ, ννῆοβο βρί γὶῖ ἢ6 ἱίπεν ννὰ8 ψουηάεά ὃν ἴδ σου - 
βοϊουβϑη688 οὗ ἢανὶπρ' ἀδπίοὰ ἢ8 Μαϑῖεσ, δ δη δηὰ λοι τἰνῖ5 ἀϊ53- 
ΟἸοϑυγα ννᾶ8 "866, ΠΟη6 οὗ (ἢ βϑδογοα υυῦὶτογϑ ἰηΐοσ 8. [Κα 93, 
84. ΟὨΪΥ τεϊαῖοϑ ἴῃς (αεέ, “ΤΏ ἴννο ἀῦονα τηδηϊοηεα Ὀἰβοὶ μ]65 ποῖν 
Ῥείυγη ἔγομι Ἑηϊπιαὺδ ἴο ΨΦεογυβαίειη, ἴ0 τὰθκα ἴἢ6 οΟἴἤοῦ ὈὨ5οῖρ]δς 
ῥΑΓΊΆΚΕΥΙΘ οὗἉ {Ποὶγ ἰου, δηὰ {πθη πον δηά ἴἢ6 εἴενθη δπὰ {Π6Ὸ γεϑῖ οἱ 
(Ποῖ σοι ρδηϊοη5 οΟἸἰϊεοϊοα (ορεῖΠοΓ ἴῃ πα ρΐᾶςο. ὙΠ686 ποῖ ἐχ- 
Ῥεοιίηρ; {Π6 τηεϑβϑᾶρε Ὀγουρῃ Ὁγ {Ππ ἴννο Ὠ δε ρίε8, στεοῖ τπεπὶ τ ἢ 
86 εἰάϊπρ» ἰἢδι ἢονν (ὮΘΥ πδοὰ ΠΟ ἰοημεν ἀϊδίγυβε (Π 6 δοσοιηῖ Ὀγουρῖξ 
ὃν ἡπξνοσοθη οὐ (ἘΣ 508 γοϑυσγθοιίοη ; ἔος τμδῖ οὗ 8 ςεγίδί ὩΓΥ 9650. 
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Ἰνιὰ γἰϑθη ΔΡΆΪΗ ; δἴπηοβ ἢ πδὰ θθϑῆ ϑβϑθὴ ὃν βἰιηοη είδν (Ὦσ86 
ἰεϑιϊ ΠΙΟΗΥ͂ τνᾶ8 ΟΓα ογθαϊϊοά δμηοηρ ἴΠ6 Ὠ βοΐ ρ᾽ 88 ἴδῃ 16 γσεροχῖ 
Ὀγουρῆι Ὀγ ἴΠ6 ννοπεη). Ὅῇα ἵννγο Ὀἰβοΐρ]εβ, α]80, οὐ {8εῖ" ραγί, 
Γεϊαῖθ ννῆδι πα ῃαμρεηεά ἴο ἴπεῃλ. (ΤΙτΏδη.) 

17, 18. πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου, δμέ 80 ἴο 
την ὑγοίλγεη." ΒΥ ἴΠΠ688 8ΓΘ Ρ]ΔΙΏΪΥ τηοᾶπὶ ἔμπα Αροβ- 
4168 δηὰ {{|| τοδί οἵ (γι 8ι᾽ 5 Ὁ" ] ον ΓΒ; 85 1 Μαῖί. 28, 
7.10. δηάὰ Μαγκ 16,0. ᾿Αναβαίνω ἢδ5 (ἢ6 ἴοτοα οὗἉὨ (ἢ 
ξυΐατγα 88 ἔΓΘα ΘΠ ΘΉΓΥ ἴῃ ψ δῇ 185 ΝΘ ΓῪ 300ῃ ἴο [Δ ΚΘ ρ]8ςθ. 
᾿Απαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς, ἐοίά ἐΐθ αἱδοὶρίεϑ: Πἰδὶ 
Ψψοῆηῃ δῃὰ Ῥούοϑσ, {ῃ6ῃ {Π6 τϑϑὲ 8130; 1υ8ϑῖ 48 8Π6 πηρί 
{6}. ὅ,46.6 (ῃ6 Βοίδ οὐ Μαίί. 28, 6. ἡ 

10, 20. οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳφ. ΑἸοΓ Πανίηρ' ρτο- 
Ράᾶγθὰ {π6 πιὶπάβ οἵ ἢ18 αἰ50 0168, δηἃ ρυαν: 8} 
Ἔχοιίθά {π6η} ὈΥ [Π6 Ὠδγγαίοη οὗ οἴ θγβ ἴο {Π6 ἤομθ. 
(αὶ ἢ6 δα τοϊυγηρά ἴγοιῃ (ἢ6 ἀσαή, πα ον βϑῃομρά 
Β 861 αἰἷνα ἰο 4}} οἵ ἤθη, δηὰ ἢ18 οἴδοιν ἔγιθηάβ 
886: θα ἰοροῖποῦ δὲ Ψογυϑαίθηι : οὐ ψ Ὠϊςἢ {Πμ6 πδγ- 
ταϊοὴ ἰοαηά τη {Π18 Ενδηρο δῦ δἰ οσθίΠ ΘΓ σοϊης] 468 
ν ἢ ν μᾶὶ ψὲ ὕδνα ἴῃ [Κ6 44, 96---40. ψἤδΓα 5868 
[ἢῃὴ6 ποΐ68. Βγ ὀψίας 18 ἴο "6 υπάογβίοοα [ῃ86 δεοομά 
δνθηϊηρ, δἱ {{|6. ἀγανίηρ οἡ οὗ βρη, δὅ66. [Κα 
21, 20. Μαῖί. 8, 16. ἤΕστη τοίοιβ ἰο (Π6 βιιάἀάρη- 
Π688 8Π4 τ᾿πΠΘΧρΘοίθαη688 οὗ Π18 Δρργοδοῇ ; 851η {μικρ 
44,86. -ο.- ἤν ἢ 

Ου {19 ἄαγ, (Π6η, 1 [ἢ 6 Ἔνθηϊηρ, οὐν Τοτγα δηΐογϑ 
(ῃ6 σΠ ΔΙ ΟΓ ψγῆθγα 16 αἰδοῖ ρίθ8 ὑοσθ 8556 066), 
ϑυρών κεκλεισμένων, ὈΥ ΜΠ1ΟΙ, ΔΙ ΠΟΙ δ]. νγ6 γὰ ἡϑί ἴο 

ἘΞ ΒΥ οβἸϊηρ (ῃ6 Ὠίβοῖ ρ]68 ἢΐβ Ὀγεϊγεη, δπὰ Οοά {πεῖν μὸν δηὰ 
(πεῖς Οοά, Βα ἱπιϊυγμῖθϑ, ἴ ἴἢ6 δἰγοηροδβί τρδηηθυ, ἴΠ6 {8}} ἔογρίνο- 
Ὧδ69 ΟὗἨ {Πεῖγ ἔδυ ἴῃ Ἰοανίπρ Ππίτη, θνθὴ συ] ποι ανῈΡ πηεηϊοηΐηρ 1; 
μιθὲ 48 [Π6 ἔδέμεν οὔ ἴα ρῥγοάϊχαὶ (Κα 15, 22. εἴ 5644.) ἰμ ἰπηαῖοα 
19 ἔου χίνεπαββ. οὗ ἢἷδ τηάἀαι1α] Ὀεμανίουν Ὁγ ΟΔ] Ὡρ- ἴον {Π6 Ὁδδί 
τοῦς, ἃς, ψλῖμοι ΔὴΥ αἀἴγεοῖ ἀηδυνοῦ ἴο ννπαῖ ἢ͵8 ρβηϊΐϊδηϊς οἢ ]α Παὰ 
βαϊὰ οὗ ᾿ἷδ πνογί πίπ688 ἰο ὃ6 σα] δα 8 δοθῆ. Οὐγ [οΥά υ868 18 
ϑαη6 ἰαηξυασα ἴῃ Μαιῖῃ. 28, 10. Νὸ ἀουδῖ ἴπε96 δἰεοιοηδία 
δριϑηκίβ οὗ ΟὨγίϑι σεγο ἐχαοέ ἰὼ τορογίϊηφ, [18 ΟἰΓοπηϑίδηςρ, 1ἢδὲ 
ἐπεῖν ἰδὐυγεαὰ [ογὰ φαἸ]]εὰ ἰἤδτὴ ᾿ὲβ ὀγείλγεομ 51}}}, Ἀπ Ὀοίῃ Μαῖ- 
ἀνενν ἀμὰ 7οἴη, ἴο ποῖ [ἢ ρα τἰ ΤΠ μ8 ννεσα ἱπαγηθάϊαίεἶγ σουρῆΐ, 
ἔφϊε ἰἰ διγῖϊκθ δὸ ροννεγ ἢ] οἡ τΠαὶγ Βεαγίβ, (δας πον οομὰ οὶ δυΐ 
χεοοσὰ ἰϊ. (Θοαάατγίἀρ6.) 

ϑθακᾷ 
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υηΔογϑίδηα (48 (Π6 πιογα δηοίθης {Ππθοϊορ δ η5" Βὰρ- 
Ῥοβ64) {παὶ «6808 ρεοῃποίγαϊθα ΟΥ̓ τηῖγοῖὶθ ἰΠγουρὶ 
ἐῃ6 οἰοβεά ἄοοῖβ (ἴοσς (ῃ6 Ενδηρο δὲ ἢ88 ποί βαι ἢ 
{π4ὲ 6 σάπια διὰ κεκλεισμένων θυρῶν, Ὀυΐ κεκλεισμέ- 
γων θυρών), γαῖ ᾿ξ Β66Π8 ΘΔ ΠΥ ψοπάδυ ἢ] {Παΐ τΠ 6 
οἰοβαα ἀοοῦβ ορϑηθά {Πθηγβοῖνοϑ δ ἢ 18 ν1}}; ᾿η ΙΓ ἢ 
ψ6 σδηηοΐῖ δυῖ ΓΘΟΟΡΉΪΖΘ ἃ ΓΟΠΊΆΓΚΑΪ6 ῥτγοοῦ οἵ ἢ 18 
οἵηηϊροίθηςσθ. ΕῸΓ 848 ἴο ψηδί 8οπη6 σομπηπηρηίδίογβ 
ΒΑΥ͂, ἰῃδι «6580.}8 ᾿σᾶηη6 ἰαΐα δ πίρῃί, νἤδθη {Π6 ἄοοῦβ 
γοΓ ἰδϑιθηθά, δηά [θη Κηαοοκίηρ, ἴΠ6Υ ψογο οροπρά 
ἴο δίπι ΒΥ ἢ18 αἰ 56! 0168, παὶ 18. υὐίο εν ἱπιργοῦδθίο. 
Ἐοὸγ Πα 18 βαϊά ἴο ἢανθ σοπιθ ὀψίας, ψὨΙΟἢ 18 ποῖ ἐσές 
αὐ πἰσδέ (Ὀυῖ ἰαῖα 1πη τ1πΠ6 δνϑθηϊηρ.---Εαι.) ΤΏρη, 
αραῖη, {Π6 ἀοοῦβ ἅΓ6 8814 ἴο ἢανβ Ὀθθη οἱοββά, ποῖ ἔου 
ΔΗΥ͂ δοοιιϑίοπμοα σδι86, θυ (Πγουρἢ ἔδαν οἵ [ἢς εν. 
ΕἸΠΔΠΎ, ἢΥ 8ῃου ]α «68ι18 θ6 βαϊἃ ἴο ἢᾶνα σοπθ, τ{6 
ἄοοτβ Ὀσοίηρ οἰοβθά, υὑ01688 ἴο ἱπάϊςαία ἰῃδὶ 6 οη- 
τοΓ6α ἴῃ 80Π16 ᾿ΠΟΟΠΠΊΟἢ τηᾶηηον. (ΤΙ πηδη.) 

Ιη {Π15 νον οὗὁἩ {π6 βυδ]οοϊς 1 τηυδὲ δοηυΐθβοο. 
Βιιί, 45 ΤῊ Δἢ 8 τηδίζοσ 18 β Πρ ]ΑΥΙῪ ᾿ππϑ οάοδ) 
δηἀ ἱῃσοποίυβῖνο, 6 [Ὁ] οηρ ἀσδίδι! οὗ ἰῃ6 τϑαὶ 
ϑίδία οὗ {Π6 4ιυδϑίϊοη ΤΏΔΥ ὃ δοοορίδυϊθο. ὍΤῆα 
διησίοηΐϊ ΙηΓοΓρΡγαίδι ο οδηηοί 6 δάμιδα, 181, θ6- 

ἢ Ηον ροπεγα ! ν (6 Ορ᾿ πίοη τνα8 δἀορίοα ὃν ἴτε ἘδίΠΟΥΘ, ΤΩᾺῪ 
δα δεϑ ὉΥ͂ Γείδγγιηρ ἰο ϑυ σον 8 ΤΏεβ. 1, 1418., Οεεδπαγὰ ἰη Ἰος., Ῥὸ- 
ἰανΐι5 ἐπ νοΐ. 6. οὗ πίς δορῃιλαί., δηα ὃγ. Ὑ δὲιΟΥ οὐ ἴπε ἱπέεγρτεὶα- 
ἐϊοη 9 ἐλ ϑοτὶρέιτος ἔγοηι ἐἦδο Βμίδετε. ἘΒαῖ οἡ ἴδε τηοήδ ἴῃ νυ ἢ 
(9 νγδὰ8 εἰδδβοίς ἃ, ἴΠῈγ γα ὈΥ ὯῸ :ἤθδη5 δργοθ, δϑοηιθ, 886 Ἐρῖ- 
Ῥἤδηΐι5, Ηταβ. 64, 64. Αὐυρυβῖη ἐς Αρομία ΟἸ γἰδιῖ, δῃὰ τ δηΥ 
ΤΩΟΟΘΓΏ ΠΟΠ)πιΘηϊδίΟΓΒ, 88 γορίογ ἀς Πδῦιϊ5 παίυγαϊι5, δι ρροδβε 
ταὶ ΘΟ γϑῖ 8 Ὀρὰγ ννὰβ αἰβϑοϊνεὰ ἰηΐο αἷγ, αῃὰ ἴπυ5 ραβϑεὰ ᾿πγουρ ἢ 
ϑοῖ)6 ΟΓανίοθ. Αἰ οΟσδ  ΗΪΥ ϑυιοἢ 8ῃου ἃ ὃῈ ΟἿἿΓ γανεγεῆσε ἰονγαγά8 
ϑουρίαγο, {παῖ 1 ἰζ σου]ὰ, ΌΥ ΔΩΥ οογίαϊη δγρυπιδηῖ, Ὀ6 τοδάς ἴο 
ὍΡροδγ ἴἢδϊ 968ι5 εηϊογεά ὃΥ ἴῃ οἰοβθὰ ἀοΟΥΒ νυ οι 5. γγίρ; τυ 
οΥΓ(Ποῖν πίηροβ, να οὐρῆϊ δὴ Ὠυπαάγεοά {1π|65 γαῖ ποῦ ἴο δοαυΐοδοα ἴῃ (ἢϊ5 
Βγροίοϑὶϑ (νυ ἢ ̓ ηνοῖνεϑ 20 ἔΌγοα οἡ 80114 Ὀοαΐεϑ, δῃὰ βυρροδβεβ 
ποιιιΐηρ; δα ἃ γαρί α οἰβδῃρε οἵ {πεῖν ϑῖδϊ ), οὕ ξοῃῇεβϑβ ΟΌΓ ἱρθογαποα 
Γοβρεοῖϊηρ; {πε δοοϊἀεηΐβ οὗ Ὀοάΐε8, γαῖμα ἤδη 68}} ἰῃ φυεδεΐου ἐμα 
Ἑοσδι Υ οὗ 8ὴγ αἰϊνίης ἰοϑι πον. Βυῖ ποι ηρ; νον οΕΓΓεΘ τὴ 
ἔοτοε οἵ ἀδπιηοηδίγα( ἢ ΟΥ 80}} ἀγριυπιθηῖ οὐ [Πἰ8 ροϊηΐ Ὦδ5 γεῖὶ ὈΕΘῺ 
Βγουρί ἔοσγννασιὶ, δὰ 85 ἴὸ ἤδγαὰγ δϑϑογίοη8 δῃὰ πεζὰ ἰηνεοῖίνεοϑ, 
πεν ἀξετις ὯΟ δἰϊεριίοη. {8 )ρ6.} 
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σδ86, (ποι ρὴ ψὸ σοποράθ ἐδ6 ὑπ] ἰ 64 ομη!ρο- 
ἴοηςα οὗἁὨ (γιβί 1η νἱγίαθ οὗ ἢ185 Πθυ, 1Ὁ ᾿νοῖνοβ 
Βτοαῖ ΡΠ] οβορἢοα] 4 ΠΟ 168; δηά, 96]ν, βῖποο 1 
σαηηοί ὃς οἰϊεϊϊοεα οι {Π6 ψογὰβ 88 [Π6ῪΥ ΠΟῪ 
Βίδῃ,, 5ῖποθ {ΠῸῪ δὰ ποῖ διὰ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, 
διι θυρών κεκλεισμένων, ὙΠ] σἂΠ ΟὨΪΥ πη σεν" 
ἐλ ἄοογς μαά δδϑοθ ΒΑΆΒΕΡ. Υοῖ {πδὶ 1Π6 ρἢ Γαδ 
τῶν θυρῶν κεκλεισμένων 18 ποίῃ!πρ' Ὀυΐ (νι Η 6] 5118, 
Ῥαβου, Ὦγ. 4115, Μοϊἀοηἤϑιοσ, δ οεἰβίοι η, Μϑεῖκ- 
απ, δηἃ οβθηπ). δοσουινέ 10) ἃ πιογα ποέαίζϊο ἐδηι» 
Ῥογὶδ, Ἡδτη νυ, αὐ ἄρον δὐμέξϊηρ ἐϊπιθ : 181, 1 ψοι!]Ἱὰ 
(ποιν Πϑίδηάίηρ μα [,ἀπ|ρ6 8808) ὃ6 ἰδιϊίο]ορίοδὶ, 
δηά λδθγδ Ὀ6 οχίγθιῃθὶυ οδηβινο : 2 αἶγ, πὸ δχϑηρ]8 
18 ὑγοάιιςοά οὗ δὴν 8ϑυοἢ ἔογηυϊα: 86 ]γ, 1 σαπηοί 
ἄογε ὯΘ6 50 [ΔΚθῃ, 8ίηςθ 1 18 οΙοβϑὶυ οοῃπησδοίοα τ] ἢ 
{6 ΤΟ] ον ησ ψογάβ, ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι, 
1π6 ἄοοῦ πανίηρς Ὀδθη ἐδϑίθηρα οὐ ἐδδα ρίασε ὮΙ 
ΠΟΥ 6ΓΟ Δ58θ ]6ἀ ἱορθῖμασ, ὅο. Αρδίη, ἱποιρ] 
ποίῃίηρ; 18 ροβι νεῖν ἀδδορέθά, γαῖ ὯΟῸ ὑπρτγα)υά!ςοά 
Ῥοιβοη οδηῃ γοδὰ {Π6 ραββδᾶρα ψιπουΐ ἢανίηρ δὴ 1468 
βιρρέϑιοἀ οἵ πιϊγαουίουβ Θηίγαηοθ. Βϑβία 65, δί νϑὺ. 
80. 11 15 8414, ““δη ΏΔΠΥ ΟἸΠΘΓ τη ϊγαοΐθ8 ἀ1ἃ .«[68118,᾿ 
ὅζο., ἴῃ ΜΒ! οἷ νογ 5 {Π6ΓΘ 18 ΒΌΓΟΪΥ ἃ ρ]ίη γθίθγθηςθ ἴῸ 
{18 αἰγτουτηβίδηςα 8η4 {Π6 γτορϑίτοη οὗ 1 δὲ νϑγ. 96. 
Ιηῃ ψῆδὶ πιαππον τῆ 6 τηΐγαοὶθ νν88 οἴδβοίθα, γα ἃγϑ, ἰῃ- 
ἄἀρεά, οἱ ἰοϊΪά ; Ὀυΐ ποίμ!ηρ 5668 80 Ὀγοῦδῦϊα ἴῃ 
1156], ΟΥ 80 Δρτθϑδῦϊα ἴο {Π6 ΔηδίορσΎ οἵ ἴπ6 αἰν!η8 
ορογδίϊοῃ ἰῃ οἴμϑγ ο8568 (οΥΓ ἴο {Π6 Ὀ6δι 171} ΘΟΟΠΟΙΏΥ, 
ἰοῦ οχἰ βία ἰῃ οὐν δανίοιῦβ νογκίηρ οὗ τη γᾶ 168, 
1η “Ψ]ἰοἢ 6 ὭΘΝΟΣ ΘΙΠΡΙοΥΘα πλοῖα ρον Γ (ἢδι ψν 88 
ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ ἴο 8ΟσοΠΊ 88} ΔΠΥ ΡΟΪηΓ) 88 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ 
{παι οὐ Τογὰ οαυβοά {Π6 ἀοοῖβ ἴο ορβῇ οἵ {ῃ6ῃ)- 
86 ῖΙνθβ. 80 Αοίβ ὅ,19. “ΤῈ δηρεὶ οἵ {Π6 [ογὰ ὈγῪ 
ηἷρῃξ οροηδά {Π6 ῥγιβοη-ἀοογβ," ὅς, δηά 28. “Τῇ 
ΓΙΒοη ψ6 {τυ ]Υ ἔουπά 5ῃυῖ ψΠ ἢ 41] ΒηΕι., 8δηα "16 

τοορδις βίδηδιηρσ ψιπουΐ Ὀαΐοσγα ἴἢ6 ἀἄοοῖβ; δὑυξΐ 
ψΠθη Μὰ ;δα ορροηρά Ψὲ ἰουπα πὸ τη8ηὴ ΨΊ ]η.᾿ 
Αςῖβ8 12, 4,0, 7 8η4 10. ὕἴμεαδηῃ {πΠ6Ὺ ψ γα ρᾶδὶ [ἢ6 
Πτϑὶ δηά {Π| βεοοῃά Ψψαγά, {ΠΥ σᾶπὶα υὑηίο {Π6 ἴτοῃ 
ραῖα (μαὶ Ιοδάδιἢῃ ἀηΐο {π6 ΟἹ, ΜΒΙοἢ ορεπεοά ἐο 
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ἐῤεηι ὁ ἀΐδ οεῦη ατοονα." ΤΤΠΘ δδονο νου]ὰ ῃδῆ θῈ 
8ἃ8 της ἢ ἃ τγ8ς] 6 85 [Π8ἴ ΒρΡοβϑα Ὀγ {Π6 σοι ΒΥ 
τοοοῖνθα πγυροίθϑι8, δη4 ὉΠ ΘϑΕΟΏΔΡΟΙΥ 81) δα] 
ρίοοῦ οὗ (ΟἸὨἸγίβι 8 ἀϊνίῆς οὐμη!ροίθῃοθ. Τῃς 88π|6 
γίονν οὗ ἐπα βιιῦ)θοῖ ἢ85 αἷ8ὸ ὕθϑὴ ἄκρη ὈγῚ (δινίῃ. 
(5ξῈ Ὠοάάγ.) Τπουρὶι 18 ρ6 βΒθϑιὴθ [0 δάμη τ[ϊ5 
Θγ6, γεῖ, 8 διηρηίαῦ ᾿ΠΟΟὨδΙϑέ ΠΟΥ, ἢδ ᾿πίεγργυοῖς 

1 δἱ 21, 926, 858 ἃ πιεγα ποέαξϊο ἐοηιρογῖβ. Βμὲ {πε 1ἢ- 
ἐογργοιϊδίίοη οἵ {π6 ἐαέξεγ Ῥᾷββαρα τηιδί ἀθβροηά ὕροῦ 
ἐμαὶ οὗ τ88 “όγπιθν. 

9], 22, εἰρήνη ὑμῖν. Τἢ 8 ΡἤΓαβ6 (45 5 ον ἀθηΐς 
ἔτοπῃ 118 Οσσιγγθηςα δῇ ἴἢ6 Ὀοριπηϊηρ δά οπά οἵ (8 
Ῥγεβθηΐ ἄἴβοοιι 86) 88 4 Ηδῦγον ἰοσγηγυΐα, οῖὴ οἵ 
δα] ἰδίϊοη δηὰ ὑἱάάιηρ ἔαγονν οὶ !. [{ τηιϑῖ, (Πογοΐογο, 
1 ἴΠπ6 ἔογ 6 Γ σ856, Ὀ6 τοῃηἀογρα σαυεέο, ἴῃ {Π6 ἰαἰῖοσ 
υαἰοίε; ΟἿΪΥ τὸ τηῦϑὲ ἤθε (88 ΤΙ πδὴ οὔβεγνοβ) ὃς 
μηογϑίοοά οὑπὶ οἤ δοίμ. “Αἱ βρῇς οἵ 9688 (οοῦ- 
[ηυ65 ΤῊ 40) [ἢ6 ΑἰΒ01}168 βοδγοοὶν θα] ον τῃϑῖτσ 
ΟΥ68: 1ῃογοίοσα ἣθ δῃονθὰ (ἤθη) ἴῃ 8 ἢδηά5 ἰἢ6 
ΑΓ κ5 οὗ ἴῃ6 4118, δῃά 1ῃ 8 8146 {Π6 8βηδγ οὗ (6 
ΒΡΘΑΓῦ. Τίν5 {Π|π 6: [Δ 10} τνᾶ5 σοῃΗΓαιοα, δηὰ {Ποὶγ βοσ- 
ΤΟΥ Μ)0ὰ8 [ὈΓΠΘΑ [ΠΟ ἸΟΥ͂ ; ΟΥ, [ο υ.86 {6 81Πρ016 ογα 9 
οὔ (ῆ6 Ενδηρο 8ι, ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν 
Κύριον. ὝἼΒι8 αἸά {6 Γογὰ ρογίογμι ἢϊδ ργοπιῖβο, 
{πα ἢ6 ψουϊά 5ῃογ! Υ σοίυγη ἴο (ἤθη, δηκ {πεῖν 
Ποαγίβ8 βου 6 ΠΠ|16α νι ον. (ΤΙ πη.) Τῆδ 
Οἰἤογ οἰγοιηβίδησοβ Δ δ ἰουσηα 1 1π 6 ρᾶγα] οὶ 
ῬΑ88δρθ οἱ [λ|κθ, τ ἤθγα 866 ἴἢ6 ποίεϑβ. ““ΤΠυ8β (Ποο0- 
ι1η165 ΤΙ η4η}) αἸἃ οὐ 1 ογὰ ργαάυδ}γ Ὀτίηρ Βὶ5 
ἀἸϑοῖρ]6 5 ἰο ἔδυ 1ἢ ἢ8 ΓΟΒΌΓΓΘΟΓΟη : 181, Ὀγ (86 
ΒΑΓΓΔΙΙΟΩΒ οὗ {Π6 ψοπιρη δπά οςογίδιη οὐ (πᾳ ἐϊ5- 
ΕἰρΡ 68: Φα͵ν, ὈγΥ 1ηὴ6 ενϊάφηςα οὗ ΘΓ ΟΥ̓ 56Ώ868, 
θοίἢ βῖριι δηά [βϑ]ηρ : δ86]γ, ὈγῪ δαίησ νι ἘΠ 6. 
Απηὰ πονν, ανίηρ σοην!ηςοθα {Ποἱν 56η865, ἢ6 Ῥγοοθϑάϑβ 
ἴο δ] ρὨζθη (Π61γ μιπάα ὈΥῪ δάνοχίίησ ἰὼ [Π6 δοΓρ- 
ἴυγο58, δηα τγϑοδ! ]Πηρ ἴο τῃδὶγ σϑοο]]δοϊίοη ψἢδι δά 
θδβῃ ριβαϊοίρα ὃγ (Π6 Ρτορβεῖϑ, ογ ἱπου]οαῖθε ὃ. Βϊπη- 
8610, ψ ἢ 116 γεῖ διηοηρ [ἤθτ ; (μ8ι ΤΠ 6Ὺ τϊσίιὶ ἔἤοησα 
υηἀοτοίβηα (ἢδὲὶ 41} {ἢεθ6 δνεπίβΒ πδὰ δμαρροπξά 
ὈΥ ἀϊνίπηθ οομηβοὶ, Δηὰ {ἢ 6 Βιρι πον νν 186 ῥργου!- 



᾿ 9Ὲ. 20ΗΝ, ΟΗ͂ΑΡ, ΧΧ, 47 

ἄῤδηςο οὗ Οαοὐ τπ8ὲ [Π6 Μεβαίδῃ βῃουϊά Ἰηάορά 90}8Ὲ} 
δηὰ ἀϊα ἔοι 16 Πιιπηδη γᾶσθς Ὀυϊ οὐ {Π6 τ] ΔΑ 
γα δϑαῖίη. Βεῖηρ {Πογοίοια δημιοά ψῖϊ ἃ στρ 
ἀπάοτγβίδησϊηρ οὗ (Π6 δογιρίυγεϑ, [ΠΟῪ τ ροβ6 ΠΏρΠ οὶ 
ΤΟΙ ΙΔης 6 ὁπ τῃρθη), πα 6 θνα νὴ Δ Δδϑυγδησο οὗ 
ἔλιει. (ΤΙ π4η.) - 

Φῷ, ἐνεφύσησε, καὶ λέγει αὐτοῖς: Λάβετε πνεῦμα 
ἅγιον. Ηδνίηρ (ἢ 8 τηδηϊρϑιθ ἢ πη56 1}. ἰο ἢ 18 ἀ15- 
ΟἾρ 68, σοῃβγπθα {Π6ὶγ ἔϑἢ, δηα ἢ||6α {Πποὶγ ἢθαγίβ 
ΜΠ ἸΟΥ, οὐνγ Ιμογὰ ῥγαραγοβ ἴο ἀθραγί, Ὀγ Δ ἀηρ 
8η οι ρῃδίϊο εἰρήνη ὑμῖν, Ὀὰϊ ἢα ργθνιουβῖν, ἢ ἃ ΨΘΓΥ͂ 
ΤΟΙ ΓΚΔΌ]6 πηΔηΠθγ, ᾿πϑςΓιισί8 [ἤ6 πῇ οὐ {Π6 ἡδέυγα Ὀἕ 
ποεῖν αΐυτα οἷςοο. (Τιϊ8η.})ὺ ᾿ΓΠ686 ψογ8 ογα 
δαατγεββοὰ ἰο {ὴ6 αἰ86 1 0}68, 88 ἐυϊυγα ἀροϑί!68, δηΐ, 
τπογαίογο, ἃγὸ ἴο [ἤδη ΟἾΪΥ ἴο "6 τοΐογγϑαά, δηὰ ηοΐ 
ἴο 8}} ἰθδοίοι5 οὔ 1ῃ8 (σο8ρεὶ ; 89 18 ρ᾽αίη ἴγοιῃ (ἢ 6 
εἰγουπηϑίδησθ65 οὗ ἴΠ6 σ486 ἀη ἡδίατα οὗ [Π6 σοηίοχί: 
ΕῸΓ ὈΥ ἴπ686 ψογὰϑ οἷν 1 ογὰ σοπιηλ6α ἰο ἐΠδηϊ 
(Π6]γ δροβίο]!!ς οἵδοθ, ἀπά τηδᾶθ {ῃ θη 1}18 ΒΟ ΘΒ ΓᾺ 
1) ργθδοῆϊηρ δηα ργοραραίηρ [Π6 (οβρεὶ. Τὸ δαὶ 
ἢδ σομηη1ῖ8 {Π6 τη 5910, ν᾿ ΠΙσἢ ἢ6 δά ἢ Π.86 1 το- 
οοινρα τοῦ [ἢ6 [ἰῖηθγ (866 17, 18). ἴο πηδηϊ68ὲ 16 
μαπιο οὗ ἰἴ6 Εδίῃοσ, 1. 6. ἢ15 σου 586}9 δηά ψ}}} τοὸ- 
βροοίϊηρ τἢ6 β8αἰνδίίοη οἵ ἴπΠ6 Ὠιδὴ τᾶσθ ὈΥ ἢ18 δοῇ. 
Ἴο ἰῃθ6ϑ6 ἢ ῥγοιῃῖβ68 [6 ΘΧί ΓΔΟΓΩΙΠΔΓΥ ρι58 οὐ ἢ Θ 
δριγιι. Εογ ψἤθη ἢδ 18 βδ816 ἔο ἢᾶνα ὀγοαΐδοα ᾿βών᾽ 
φύφσησε), 6 ἃτα ἴο ὑπαριϑίδηα ἰΐ 88 ἃ ὁνψηιδοίϊοαξ 
αοέϊοη, ὉΥ ψὨϊο ἢ6 ψ 89 ρἰθαβθα ἴο ἱπίγοάυςσε δηά 
1Ππϑίταία τΠ6 ῥγοηηβα Ὀθίογε τηδάβ: [ὉΓ λάβετε 
πνεῦμα ἅγιον σΔἢ ΟἾΪΥ Ὀ6 υῃάογβίοοά 88 ἃ ργεδεηέ 
Ῥγοηιῖίδο οὗ ἃ ζιίμγο Ὀεπεῆΐ, νηοῦ 5}οι]ά. νϑΡΥ 
ΒΠΟΓΠΏΥ θ6 σοιηπιιηϊσαίοα ; ὨΔΠΊΟΪγ, οὐ ἴΠ6 (ΔΥ οὗ 

Ρρηΐϊδοοβέ. [π᾿ σοῃβιάογιηρ (ἢ]5 8ἃ8 ΠΟ ΟἾΘΓ 1ῃ8} ἃ 
σψηιδοίϊοαἰ αοέϊοη, 41} (ῃ6 θοβί σοιηηθηΐδίοῦβ 8ΓῸ 

᾿ ᾿Αποστέλλω δηὰ πέμπω ἃΓα τε Ὸ8 υϑεὰ οὔ (056 νῦῆο δγα δεηΐ 
στ ογάθγ ; (ῃ6 ἴδ γπηϑ 86 ΔΡρτ μγδίοα ἴο Ζεψαίε8. 80 81). 2, ὅ. 
1 Κίηρϑβ 1, 44. Ἐχοὰ. 8, 10 ἃ 18, ὅε6 θόυν}}θ οὐ (Παγὶς, 280, 
(Κυΐη.) 
1 Ὁδ τηϊ8 πιοάδα οὗἉ ἰοδοῃίηρ, ποῖ ΟὨΪΥ ὉΥ ψογάδβ, θυ Ὁ δοί'ο 9, 

νὰ πᾶν δχϑῖηρμ]68 ὑοίἢ ἴῃ τ6 ΟἹά απὰ Νευν Τεβίδτηθηῖ. ὅ66 Ψ6ζσ, 
47, 4. 15. 20, 3. Μαδί(ἢ, 47, 21. Ψοῖ. 18, (οδϑῃι.) 
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ἀρτοοᾶ. Βυὲΐ 1 Τοδὴ μαγάϊΐν δϑϑθὴΐ ἴο [ἴοβϑα τϑοοπξ 
Ἰητογργθίαιθ, ἃ8 Κυϊηποοὶ δηά Τιίπιδη, νῆο ἰδκ6. 
λάβετε ἴῃ ἃ {πΐΓ6 86η56 ; πα 5{}}} 1658 ἀο 1 ἀρργονεῈ 
ΟΓΊΠ6 οτος θπι οὗ ΤΙκχ8η, [ἢ αἰ ὈΘοϑιι86 11 15 5: ΡΥ 
ἐνεφύσησε, ποῖ ἐνεῴφυσησε αὐτοῖς, 6 ἃΓ6 ΟὨΪΥ ἴο ὑῃάοΓ- 
βίδη {Πἰῶΐ ἢ6 “ οιτἰς6ἀἃ Ὀγαδί ἢ ἃ 856 }581016 πηδηποτ. ἢ 
Εοὸγ {Π6 ἐν ἰῃ ἐνεφύσησε τοαιιίγοβϑ αὐτοῖς ἴο 6 μπάοτ- 
δίοοά,. ΝοΙ »ἃ8 ἰξ ΠΘΟΘβΒΑΤΥ [ῸΓ [ἢ6 Ργοηομη ἴο 6 
Θιργεδ5θ4, β'ῃσα 1 οσσυ5 ἴῃ [ἢ6 νΘΓῪ παοχί οἴδιιβθ, 
δΔηά, {Πογοίογθ, πῆᾶυ, δῃὰ ὈΥ ἃ ψε]] Κηονῃ σίϑιι- 
τηδίϊς 4] ργῖποΙρία πεμσέ, Ὀ6 [Δ ΚΘη 88 ΘΩΌΔΙΪΥ γοίδγγιηρ, 
ἴο θοῦ οἶδιι8ε8β. Ποῖ ογ οἷν Τογὰ Ὀγοαίῃθά οἱ 
1Π6ῖῃ δίησίν, οὐ οοἰϊουξ  υοἶν, Ὦὰ5 Ὀδοη ἀουρίοα. Βιυξ 
{Π6 ἰδίου 18 ΓὯΓ τῇογα Ῥγοῦδο!ο ; πουρῇ 11 τῇδ τοξ 
ἢανα Ὀδ6θη, 8. ἸΟῪ ϑρθδκίηρ, δ ομθ Ὀγοαῖῃ. Τδἢδί 
(Π6 ΨΟΓῪ (ὐφηι1|68 ἐποιρὶι βϑοῖηθ ἐπϑριγαΐοι ὨΘΟΘ68- 
ΒΆΓΥ ἴ0 ῥγοάιιοα ΔΗΥ͂ ΤΟΙ ΆΓΚΑΌΪΘ σΘΏ 1118 ΟΥ νἱγίιιο, 18 
σογίαίη, Τῆυ8 ΙΔιηρα οἰΐθ5, ἈΠΊΟΠΡ ΤἸΏΔΩΥ ΟΙΠΕΟΓ 
Ρβ8ϑαροβ, ΖΕ β.μίη. 14]. 1, 18. Τοπάϑω μὲν δὴ θεῖον 
τι μάλιστα. εἶναι τὸ κτῆμα, καὶ γίγνεσθαι τοὺς ἀγαθοὺς, 
ὥσπερ οἱ θεῖοι τῶν μάντεων καὶ χρησμολόγοι" οὗτοι γὰρ 
οὔτε Φύσει τοιοῦτοι γίγνονται, οὔτε τέχνη, ἀλλ᾽ ἐπιπνόιᾳ 
ἐκ τῶν Θεῶν γιγνόμενοι τοιοῦτοι εἰσίν. 80 480 ΟΥτη] 
ἴη Ναυη. ῷ. 1. ὥσπερ οὖν ἔθος ἦν περιῤῥηγνῦναι τισι τὴν 
ἐσθῆτα, δεδυσφημηκότος τινος, οὕτω καὶ τὸ ἐμῷυσᾷν εἰς 
τὸ πρόσωπον τῶν ἡῤῥωστηκότων καθ᾽ ὁντινοῦν τρόπον: ἔδρων 
δὲ τοῦτο μάλιστα καὶ ἄγαν ἐκτόπως ἐφορκιδειν εἰωθότες καὶ 
περιέργοις οἱ ἑπωδαῖς πνευμάτων τε καὶ ἀλγημάτων τοὺς 
καμνόντας ἀπαλλάττειν προσποιούμενοι. 

28, ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς" 
ἄν ---- κεκράτηται. ἴῃ τμ6 [ηἰογργοίδίίοη οὐ {686 
ψΟΓα5 ἴπθγα 88 θθθη βοίῃβ αἰ ἴεγεηςα οὗ ορίπίοπ 
Δηοηρ, σοιηπηρηίδίογβ.Ό. Μοβί {ῃροϊορίδη8 ΓΟΟΟρΡΊ ΖΘ 
ἴῃ ἴπθπὶ ἃ σοποθϑϑίοη, ποῖ ΟἹΪΥ ἴο τ 6 ἀἰβοῖρ 165 δηά 
ερτα, δυΐϊ ἴο 4}} δυσσδεάϊηρσ ἰθδοίουβ οὐ {[|6 
σῃυγοῦ, οὗ ἃ ρονοῦ ἴο σϑῃϊ 51η8. ὙΠΘΥ ἃγα ποῖ, 
Ὠονανοῦ, ἀργοὶ ψῃοίποῦ [ἢ18 ΓΟΠΊβϑίοη ΟΥ̓ 818 
δε ἀεοίαγαξίυθ ΟὨΪΥ͂, οὐ «80 οτἠϊδὶἐϊυο. υΐϊ ταπιῖ8- 
βΒίοῃ οἵ 581η8, ὑγορθῦν 50 ο]]64, ἄοσθϑ8 ποΐ ββϑπὶ ἴο "6. 
(ἢ δυῦ)]εςς ἤθτο, 8 πημϑί οὔδοτνο, 1538{, (ἰαΐ ἀφιέναι 
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'8 ἴο ὍὉ6 οχραϊηρά ἀεοϊαγαἴυεῖψ, 8.8 ΤΩΔῺΥ ΟἾἾΟΥ γοτῸ 8 
οὗ τη Κὶπά. (866 Ο]489, Ρἢ1]. ϑὅδογ. 216.) φαϊν, 
ΤΠδὶ ἴῃ 1Π6 ἔογιια ἀφιέναι τὰς ἁμαρτίας, ἴῃς ραγέ 
19 ρυΐ ἔογ {πΠ6 σιῇοθ, 1. 6. ΓΘΟΠ]ΒΒΙΟη Οὗ 51ὴ8 1ῸΓ 16 
ψ ΠΟ] 6 Οὗ [Π6 5βαϊναῖοη οθίδιηθά Ὀγ ΟΠ γϑ ; ψΒςἢ 18 
ἔγθαυθηί νυ ἀοῆθ ἴῃ δουιρίαγα, Θϑρθοίδ! ν ἴῃ (πα ἀΪ58- 
σου ΓΒ65 οἵ (Πγίϑί δηᾶ ἢ [ἢ 056 βαυϊηρβ, ἰὴ ψ Ὠϊοΐ ἢ 6 6 Χ- 
ὈΓΘΒ865 ΒΥ {ΠῚῺρ ΟὨΪΥ πορλςνοϊγ, ψ Πογα {π6 οἤδηςθο 18 
αἶϑο ἰο Ὀ6 επαογείοοά. ᾿Πιοτοίογθ, ἴο γοῦὶ 851η5 δθγ6 
ἀδηοίο8 ἰο ἀδοΐαγα παι ραγάοῃ οἵ 51η8, δηἋ βαϊναϊίοη 
ἴῃ ραηογαὶ, ν1}} 6 ρτδηϊοα [ο 8]] {Πο86 ψῆο 866κΚ ἰΐ 
ὈΥ 16 δρροϊηΐοα πηθδη8, δη οὔϑοσνθ {Π6 8 υ]Δἰοα 
σοπα Ἰοη8. ΤΤὮΪ8 ΘΠ ΤΡ ΒΝ 18 σοῃῆττηοα ὃγ {Π6 
ῬΆΓΑΙ]6] ράᾶϑϑαρα ἴὴ [ἀκ 94, 47. 564α. καὶ ἰδου ἐγὼ 
ἀποστέλλω τὴν ἀπαγγελείαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾽ ὑμᾶς, 1.6. 
1 γαξϊζῳ ἐλδ ργοπιῖδθ 9" νιν Ἐαέδον πιαθ ἰο ψοιι. ἘῸοτγ 
οὖν [κογὰ ρῥγοιηβοα το [115 ἀϊ8ς. 1068, οη {πΠ6 ραγί οὔ 16 
Ἑδῖθογ, τη6 ον ϑριυς δηά ἢϊβ ριἤβ, Ὀγ ψ ]]ς ἢ ἢ6 
ψου ἃ ̓πβίγυςς ἴθ. Τἤρβο οἶδ ἢδ, [ἢ {ΠῸ βι.056- 
αΠυδηΐ ρᾶββᾶρθ, 6818 ΖῪλ6 ροιυθ" ἤγοπι οὐ ἠΐϊρὴ, δὰ 
ΘΠ]ΟἿ 8 {{|6πὶ ἴο ταηδίῃ [ἢ «}6Γυ 8 6 πὶ, ἘΠῚ1 ΤΠΘῪ Ὀ6 
᾿παυοα ἢ {Π15 αὐυέπο ροισοῦ. ἸΜοτγθονογ, ν δῖ ἴῃ 
δι. Φοῇη οὖῦζ Τογτὰ ἢ45 β8ε]ά 'ἴῃ τἢ6 ψογάβ, καθὼς 
ἀπέσταλκέ με ὃ πατὴρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς, {παἴ ἴῃ [ΚΘ 
ἢ6 ἢδ8 ΘΧρΓγϑββϑα ΌγΥ ὑμεῖς δὲ ἐστε μάρτυρες τούτων. Βιιΐ 
16 ἀ5610165 τσογ6 τοϊέηο5565, ἸῃϑδιηυΟἢ ἃ8 ΓΠῸῪ Πδά 
Πααγὰ, βθθῆ, δῃηά νίενοὰ «6808 ἰἰνίηρ, ἰδδοδίηρ, 
δοίην, βυῆεγιηρ, ἀνίηρ, γοοα] θα ἔγομι ἀθδίλ ἴο 116, 
δη6, πη }}Υ, δβδεθρηἠθά ἴο πθάνθη. ἊΑπά {Πο86 {ΠπΊηρ8 
γν ΠΙοἢ ΤΠ6Υ δά βεθὴ δηά πραγ οὗ «6818 ἴπ6Ὺ τηδαθ 
Κηον διηοηρσ ἴΠ6 Οδη. 168, 8Δπἢ σοηῆγηδα Ὀγ τΠ ΕΓ 
ἰεϑε που. ΕἾΠΑ γ, ψἢδί 1π ΨΦόΠη 18 βισηιῆοά Ὦγ (ἢ 6 
γνογβ ὧν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, 15 
ἴῃ [Κ6 [ἢ8 ΘΧρτγοββθ : ὅτι οὕτω γέγραπται, καὶ 
οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν, καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν 
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ 
μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξά- 
μένον ἀπὸ ᾿ἱερουσαλήμ.. Ἐρε 1 ἴΠ686 ψψογαὰ8 ΟἿΓ 1 οτὰ 
ἰαιϊά ορϑὴ {μ86 ἀϊΐν!πθ σου 8618 σοησογηϊηρ ἴΠ6 Μρ8- 
818, ἡδιγοὶν, (δι αἴογ (γιβὲ δα σοπο (ἢγοι!ρὶι ἢ15 



80 8Τ. 50ΗΝ, ΟΒΑΡ. ΧΧ. 

Ραδδίοῦ, ἰογίυγα, δηἃ ἄραι, ἢς δῃοιυϊά οὐ ἰδς {ἰνὰ 
ἀδγ τὶβ6 ἀρᾷ! η, ἀπ βἰγοι ἃ οὐάθν ἴο θ6 ργϑᾶοῆοα, 1Π 
ἢ παηγο, Ἱορθηίΐίδηςθ, Γοίογηδίοη, δηά γοη ββίοη οἵ 
85 : 8η4, 11) (Π158 ραβδᾶρο, ἡ ἄφεσις ἁμαρτιών ἀρῃοΐοϑ 
(88 οἴϊεη) ποῖ ΟὨΪΥ ρᾶγάοῃ οἵ 5η5, θιι {πΠ6 ψῇο]α οὗ 
Π6 βαἰναῖ!οη οὐίαδιηθὶ ὈγῚ (ἢ γιῖβί ἢ 51ησθ ρᾶγάοι" οὗ 
815 18 (Π6 04515 οἵ 4}1 βαϊναϊίσῃη. πα ΑΡροϑβῖ]65 ψϑγε, 
ἐποτγοίογο, ἴο τϑδοῦ {παῖ (ΟἸεδὲ Πδα ἀϊδα ἴοσγ {ΠῸ γὸ- 
τνϑδίοη οὗ δ1η8, θυ ἢδα τοιυγηρά ἰο ᾿δ, δηὰ ἐλογεῦν 
πδὰ σοφμῖγοα ἴὰ ; τῃδι (18 βαἰναίίοη Ψᾶ8 ἴο.- 6 0Ὁ- 
(αἰηθὰ ᾿ἢ πο οἴϊεοι ΨΑὺ {Π8Π ὈΥ πηθι}18] Δηα πιογδὶ 
Τοίοτιπδιίοη. ΓΏ8 οὖν 1 οτὰ 4150 θη]οϊπθά οἡ ἢϊς 
ἀἰϑοῖρ] 68, ψ ἤθη αβϑοοπάϊηρ ἴο ἤὨδανθη. ὅ66 Μαῖίί. 928, 
19 δηὰ 12. Μδϑικ 16, 15 δῃὰ 106. Βυῖ τε ρτγοβοηΐ 
Ῥαββᾶσα ΠΊΔΥ 8150 ὃ6 1ΠΠιδίγαῖθαὰ ὮΥ 8 γεηδγκαῦϊα οπδ 
ἢηὴ Μαῖί. 106, 18 δπα [9. νγῆογα οἷν [νμογὰ ρῥγοπιῖ865 ἴο 

ἷἱνα πηίο Ροίον (ψῆο δὰ ρῥτοΐεββοα ἔδι ἢ ἰῃ ἢϊπ 85 
ἡ οποία δηά δοη οἵ ()οἀ) ἴῃ ἄενε οὐ ἐδο Κἰηράοηι οἵ 
μεαυθῃ, ἃ. 6. ἴπΠ6 ρούεῦ δπα δυϊῃμοιν οὗ ὈγρΊην 
οἴποτϑ ἴο {6 ΟΠ γιβιίαη βοςίοίυ, νντἢ (ἢ18 ἀθοϊαγδίϊοη, 
ςς ἸΥ αΐϑοθνοσ. ἰῇοι 8ῃ84]0 Ὀϊηαὰ οὐ οδιΐδ, 5}4}} ὃθΘ 
Ὀοιιά ἴπ ἢοάνρη; δηά νῃδίβοουοσ. ἔδοι 5411 ἰΙοοβα 
οη οαγίῃ, 8518}1} "6 Ἰοοβϑα ἴῃ ἤδανθῃ ;᾿" 1. 6. ψ ποιηβο- 
δνοι ἴδοι 5.4] πᾶσα ψογίῃυ οὗ Ὀοίηρ γϑοαὶνθα Ἰηΐο 
(6 Πα 6 Γ οὗἁ τὴν (Ἰ8ς610165, Δη ἴο ραγιοῖραία ἢ 188 
βεοηοῆϊθ οἵ (ἢ γϑ[ 5. 6} ον, ΟΓΥ ᾿Ποιηβοθνογ ἰἢοι] 
8810 δοσοιπῦ ὈΠΙΝΟΓΠΥ οὗ {παῖ Ὀοηρῆϊ, δ γ ἀθ- 
αἰβίοη 1 ψ}}} γδ! νυ ῃ ἤθανθη. Απά 1ἢ18 ρονογ ψῃϊς ἢ 
οὔγ Γοτὰ ἴπογα ρβϑίοννβ Ὁροῦ Ῥείοσ, δηϊ, ἴη  δίδιῃ. 
18, 18. οἡ 68 οἴΘΓ 1[)13010168 4180. παπιοὶν, ἰΠδὶ οὗ 
Ῥγθδοιηρ, οΟΥ ΓΘΠ 8810 οὗ 81η8 ὈΥ ἢῖ8 δι ΠΟΥ Υ, 15, 
ἴῃ {18 ραββᾶρε οἵ οἢ1η, σ4]}6ἀ {16 ρονγεσ οἵ γοιηϊτηρ, 
οΓγ ποῖ γϑιηρ 81η9. (ΤἸ8η.) ΓΘ νϑΓῪ β8πὶ6 
νιον οἵ ἐπ 8ι.0)]6 οὶ 185 (Κθὴ ΟΥ̓ πιοϑί γϑοθηΐ ἰηΐογ- 
Ρτοίθιϑ, ἃ8 οβθηπὶ. δηά Κυϊηοεί, (6 ἰαίτοσ οὐ ψἤοπι 
{Π8 ΡΑΓΔρὮγΑθ68 ἰἢ6 γγογ 8: ““Οἰηῃ68 Βεὶ ἔλνογθηι, 
μαποῆοϊα, ἀοἰοἰογ τη νϑηΐδηὶ σοηϑοαυθδηίιγ, ᾳιδαξ 
4“ιὉ ἢΔς σοῃά!οῦθ, αἴ τηρᾶπὶ ἀοοίγηδη ργοβέρδπίυτ, 
ΘδῃΊαια νἱἃ οἱ (Δς 8 ἜΧρεηδηΐ, ρεσοδίογιτη νοηΐδη 
ΔΏΠΙΙ ΝΘ ΓΙ (18, Πυοη6 ἰῃ οὐξιιπι ΤΟ ΓΙ ΒΕΔ ΠΟΓΏΠΙ. 
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τΟΟΘρΟΥΙ 8; σοηΐγα ΡΈΓΟ ΟἴΠ68, 4Π1Ο5 ὭΟΉ ΓΟΟΘΌΘΕ 5, 
αυοὺ8 ᾿ἱπα]]ρτοβ ἀδο]α γα 18, 4Ὁ1 γα ρ δηΐισ, οοπίιι- 
Ἰη8668, ΔοΙηοτΓοϑὶ, φυϊθυ8 Δά6ο σοπέυπιδοῖξε οἵ Πδρ1- 
ΟΓΌΏ) ΡΟΡἢ 85 Δ) ΠΕ τἰΔνο15, (ΝΜ δίῃ. 10, 14 δπά 15.) 
δοη ρογίγαρηϊουν 1)61 ἔδνοτγο, σαγουηΐ θΘηδἤςΟ118 ατι88 
Οὔ ΓΙ 5118}15 σοῃτηραηΐ, ρορηδ8 ἰσδηἰ." 8.66 Ὠγ. Ηδπι-: 
ξηοπά ἰη ἰος. δηἀ Θβρθοῖδ! ν 1, ΔιῊΡ6. ᾿ 

44, 2ὅ. Θωμᾶς δὲ, εἷς ἐκ των δώδεκα ---- Κύριον. Οἡη 
[18 πᾶπηθ 866 (Π6 ποίθ οἡ 11,16. Τα Ἐνδηροῖβὲ 
ΒΔγ5 “ΟὯΘ οὗ {Ππ6ὸ ἵν εἶνο;,᾽ βῖπε6 (ἢ ΓΕΡΌΪΔΓ Βιθοσ οὗ 
σοἰἰραριθδ οὐ ἀπ Ὀοαν 18 δοσυδβίοπγχρα ἴο δ6 τγεἰδιπδά, 
Δ Πουρἢ [Π6 ὨΌΠΊΒΟΓ ΤΥ ἢοῦ Ὀ6 σοῃ)ρ]θίθ. ὅ'88 
(ἢ6 ποῖθ οῃ Μαγί 46,14. ᾿Εωράκαμεν τὸν Κύριον, τῦ6 
δαυε. 8δοθη ἐδ ],ογά. “Γυουρῇ {πὸ Ενδηρο 50 ἢ88 6Χ- 
ΡΓαβϑαα Πι 186} τ τἢ σγοαΐ Ὀγον!ν. γ6 ἃΓα ποΐ ἴο 800- 
Ροβα δυΐ [δὲ {Π6 Π15ςΠ 1068 το] ά "ΓΠοΙη88 [6 ψ ῃο]6 οὗ 
αν )αῖ πα ἰδϑη μᾶς ; ἃ58 ᾿ηάθρα 18 οἰθὰν ἔγοιῃ 16 
ῬΟΓΒ οὗ ἢ18 γαρὶ᾽Υ. Οὗ {18 ᾿πογϑάυ ν οὐὁἨ ἸΤΒοπιδβ 
σῇ ἢ848 ὈδΘη 5814, θοϊ ἴῃ σθηβϑαγο δηὰ οχίθηυδ- 
Ὅοῃ, πο ψὨισῖ 10 Ψ1Π ποῖ Ὀ6 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ῸΓ τῃ6 [Ὸ 
Θηΐοσ. Ηδ ργοῦδοϊν ἀϊὰ ποῖ 8380 τηιοῇ ηυοβοῃ {π6 
ΨΟσδο οἵ {Π6 [180 1}0168, ἃ8 6 βῃρροβεα {ποὺ ἰδα 
θεθ ἀδοσὶνοα ὈΥ 501)6 β8ρ1{18.. Τύποι Πογο, ἀδποίθϑβ 
1ῃ6 τυφαΐς οἵ [ἢ6 βίΓΙρο8, δηὰ [ῃ6 πατίϑ οἵὗὁἨ [Π6 ΠΔ1}5 ; 
88 Ὧδ5 Ὀ66η Ῥτονθα δῃα {ἰἸυϑίγαίθα Ὀγ (ἀαίακ. Αἀν. 
(. 4. ϑίορῃ. Τῇ 65. ἴῃ ν. ([μοϑϑηοῦ δὰ ἢ εἰβϑίϑιη.) 

420, 27. ἦσαν ἔσω, τ0ογ8 τοϊἐλέπ, ἰ. 6. ἴῃ τῆ Πουβο. ἡ 
Δη 1ἀϊοι ἰσεαυθηΐ Ὀοϊἢ πη ἐδ δορί. δῃά (ἢ (6881. 8] 
γΥΓΙΓΘΓΒ, 8η6 αἰβο΄ Τουπα ἴῃ ΟἿΓ οὐῃ ἰδησυᾶρθ. (δ66 
Κυρκβ.) Πα οὀρροϑιῖα ἔογηλα ἔξω εἶναι (το ἢ 18 
γ86), ΟΟΟΌ ΓΒ 1η (θη. 89, 192. δηά Αττγίδη ΕΡιοῖ, 8. Φ. 
Βγ τ! πάλιν 6 ΠΊΔΥ ΒΌΡΡΟΞβΘ ἰπαΐ (Π6 ΑΡΟΒΕ[68 6 σα 
οοηρτορδίθα 1η [Π6 βαη6 Ὠοιι86, ἀηἀ ῥγοῦβθ!]ν δρατγί- 
Βηθηΐ, 88 ὈΘίοσθ. [η Φέρε τὴν χεῖρά νΥ6 ΤηΔΥ ΓΘΟΟΘΏΪΒ6 
ἃ ΤΟίδγθηος ἴο {πΠ6Ὸ δχργαββίοῃ μιβί θδίογθ υϑθα ὈΥ 
Τῃοίη88. ΒῈΪΚΙΟΥ ἤθγα οἱΐϊθβ Ῥϑιβ. δαΐῖ. 8. νϑγ' 106, 
107. Τδηρα, τηῖβοσ, νθηᾷ8, δ ροῇθ 1ῃ ρδοίογα ἀοχ- 
τα, ΝΙΪ οδἰθὶ ἢϊο : βυπιροβάιθ ρϑάθ8 δί(ηρθ 
ΤΩ ΒΠΠ5Β6116. ᾿ 

27. Μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός, ΓΤ ἀσοέξνο βο 56 
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οὗ πιστὺς (οτς πιστεύων) 185 αἰηηοϑί σοηῆποά ἰο ἰδ6 
Ηδ]]θη ϑι1ς βϑῖγ]6 ; δῃά β6δπὶι8 ἰο Ὀ6 ἰουπασά οῃ ἴΠ6 
Ηδφῦγον Ιἀϊο!. ὅθε (Π6 ΒΑΡΌΙηΙ ΔΙ μα 8βαρθ8 ὑγο- 
ἀυςοά Ὀγ Βυχίογ [κδχ. οη {πε ψογὰ ἸΌΝ. Οὐδρθ6}} 
τοηάογβ, “6 ποῖ ῃογοαιϊουκ, θυ. ὑθοϊονο." ΤῊϊβ 
ἸὴοὯθ Ὠονονοῦ ἀσδβίγουβ (ἢ6 ρῬαγοηοπιαβϑία; δῃά 
ἀποτγοίογο 1 ψου]ὰ γοίδιη δείἑευίηρ. ὟΝ Ποῖοσ Τποπηδβ. 
ἀϊά τϑϑ]]ν ἤδπά]α οὖ 1ογαὰ᾿Β ὈΟΑΥ 18 ναϑγίοιϑὶν ἀ18-- 
υἱοά. [Τὲ δβϑθιὴ8 πιοϑί ργοῦδοϊὶα {πὶ Πα ἀϊά ποέξ, 
6οδιι86 10 οι] ἃ βοαγοοῖὶν 6 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο ἢ!5 σοηντο- 

(οη." Ουτ Ιοτά τίμα υϑεὰ ἰῃ6 Θχργοβϑίοηβ ἴῃ 
τοῦ Κα οἵ ἢ15 ᾿Ἰπογοάυ ΠΥ. 

28. εἶπεν αὐτῶ" ὁ Ἑυριός μου, καὶ ὁ Θεός μου. ΤΠ686 
ψοΓ8 οὗ Τ Ποιγ)88 δῖα σϑγίδι ΠΥ νΘΓῪ γομδγκδῦ]ο ; δηὰ 
ἤανα σίνοπ οσσδϑϑίοη ἴο προ ἢ ἐξῥαρσεος ΠΟΙ͂ 18 
{Π6ὶγ 86η88 Θϑδύ οὗ ἀσίογιηπηδίίοη. Οπδ {πηρσ πον- 
ΡΟ βΒ6 618 ΟΪθαι, Ὡδιηθὶν, πὰ (ΠΟΥ δῖα Ὡοΐ (848 
Τηοοά. Μορβ. δῃὰ βοια τηοάθγῃ σοπηηρηΐδίογβ, 885 
Θοσϊηΐα8, (οὶ ἰτι18, ἀπὰ {{Ππ|| 1 (Ὁ]] οννοσβ, αν πηαΐῃ- 
(αἰη64,) ἃ ποῦ ἔογῃία οὐἁἨ δάτηϊγαίίοη ει 83 
« (φοοἀὰ ]οτά, 18 1[ ἱπάδρά {ἢ 1); βίποθ, ἢονονοσγ, 
{πα ἰάϊοπι πιδὺ Ὀ6 σουηϊοηδηςσθα ὈΥ 8οῖηθ πιοάσγῃ 
ἰδηριαραβ, 1 Π48 ΠΟ ρἶδοθ 'π (Π6 δηοϊθηΐ ομθβ. Τ|δὲ 
8686 ἰ8 Π6ΙΓΠ6 Γ΄ ρογη64 Ὀγ 16 ννογά8 ἔο]] ον ηρ, 1π 
ψ ἰσἢ ΟΠ γῖβὲ οοπιπιοη5 ἐἠδ ζαϊές οἵ “Π ΠἸοπηα5, ἢοΓ ΌῪ 
{Π6 ψοτάβ ργβοβάϊηρ, ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς, καὶ εἶπεν αὐτῶ, 
8 βογί οὗ ἔογπι Ὧο ψἤσθγα ᾿πιγοάιοίηρ Δη Θχοϊδηγαίίοη. 
Μοτϑονοσ, ᾿8ά {ἰοῦ Ὀθθὴ δὴ δχοϊδπιδίϊίοη, 6 Ενδη- 
56 1581 ψου!ά ποὶ ἤανα ᾿ιγιίθη εἶπεν αὐτῷ, ΠΟΙ ΡΕΓΠΔΡ 5 
Ἔνθ εἶπες Αποίδογ αιιθϑίίοη 18, πον 86 ψ6 ἴο οοῃ- 
βάθος {ῃ686 ποηῃιηδίϊνα8, δηὰ ἴῃ ψ δὲ σοηϑίγυςσίοη ἢ 
ΜδηγΥ τηοάσθγῃ σοτϊηπιοηίδίογβ, ἃ8 τοί υ8,  οἰβίδίη, 
Ἀοβοηπ). δηὰ Κιιϊηοοὶ, ἔγθαΐ {{Ππθιὴ 88 υοοαέξσαδ. 
ὉΥ 8ῃ [ἀΐοτη ποῖ νϑζὺ υπΐγοαυδηΐ ΘἸΓΠ6Γ ἴῃ (ἢ (]45- 
βίςαὶ οσ Η θη βίις βίγϊα : δηά Τ᾿ εἰβίϑϊη {ἢ Κ8, Πα 
186 γίϊοϊα πογο βίδηαβ ἔου ἴῃ (45381.4] ὦ. Βυΐ (ἢ 5 
Βοθῃ8 φ᾽ "αἰ αἰϊοέμηι. ᾿ΓΏθ686 Ὠοιηϊηδίϊνοβ πγιϑὲ 
{Πογοέογα 6 σοῃϑβίγιφα 88 5βιιο), δῃὰ {Ππ σοηβίγαοιϊοη 

ἘΞ Απὰ ᾿ἱπἀδεά οὐ [ογὰ δ Ἔἐχργεβϑίοη [Ο]]οννίπρ;, [παῖ ἷ5 Ὀε]ἸεΕ ἰς 
Ὀμ1ΠῈ ρου εἰχλέ, ϑο6}8 0 ἱπηΡ} 85 τηυσῇ. 
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δα ρ ἴῃ {Π6 [ὉΠ] ηρ᾽ ΤΏΔΠΙΟΥ (48 δυρροϑίθα ὈγῪ 
Βρ. Ῥϑδίβοῃ δηὰά οἱ ϑῖβ) : σὺ εἶ ὃ κύριός μου, καὶ ὃ 
Θεός μου. ΤὨἼϊ8Β σοΟΠβίΓυ ΓΟ 18 βΒυρρογίοι Ὀν 16 
δΔυϊθουν οἵ [Π6 δποΐθης δυσγίδς δηὰᾶ ἬΜΩ ΜογβΙ Οἢ8 ; 
δηά, Ιηἀδαιΐ, 15 [6 ΟὨΪΥ οἤθ {2 ἀο065 7υ8[166 ἴο {Π|6 
σοηίοχί. ΝεΙΠΟΓ 18 {Π6Γ6 δΔὴγΥ ἐουπάεδίίοη ἔογ {{Π|6 
σγεἰςἰ5πὶ οὗ βοίὴθ γϑοδϑηΐ 1 ογργοίογβ, νῆο ἴ8Κα6 Θεός 
ἴὰ (πὶ ἐοισθῦ' 86η86, ἴῃ ψΠϊοἢ 1Ὁ 18 δοηιθέϊηιθ5 (880 
1Π6Υ}) 10 τ|6 ΟΙά ᾿Ταϑίδπιθης δβογι θεά ἰο Κίηρϑ, 
Ἰυάρεβ, δηα δοπιδέϊηιθ5 {π᾿ ΜΘββιδῇ ; ἃ8 1ὴ δ. 82, 67. 
45,7 δῃὰ 8. 110,1. Βαϊ, 88 [“Δηρ6 οὔϑβογνϑβϑ, {ἢ18 
1116 ἰ8 ποΐ δρρ]οἀ ἴο {π6 Μαεβϑβίδῇ, ἴῃ 16 ΟἹά Τεβία- 
τηθηΐς τοἰέλ γεἰ οπιρηαδὶδ. ΝΟΙΡ πουϊὰ ΦΧΔΗΊρ]68 
ίτομπῃ {6 Οἰα Τοϑίδιηθηΐ (οὗ ψἢϊο ἤοη6 ἢᾶνα Ὀροη 
εἰ 4 ὀχοθρί Ψ9οβῆυδ, 10, 8ὅ. ν᾿! οἢ 18 ποΐ ἴο {Π6 ΡὺΓ- 
Ροβ6), θ6 βυδοϊοης ἴο ἀδίθγμης δβιιοἢ ἃ ροϊηξ. 

1018 οὔβογνδῦϊε, ᾿πάἀθθά, παι {Π6 1)180 1068 ΠΟΡΟΣ 
80 δα ἀγοββοὰ (ἢ γιϑὲ θοίογο ἢ18 γοϑυσγθοίζοη, δηά {πδὲ 
πον, Οἡ {πο ῖγ υϑίηρ ἰἴξ ἴῸγ {Π6 ἤγδι {ἰπ|6, }68ὺ8 ἄοδβ 
ποέ τοῦμϊο ἐἤοηι ἴῸΓ ἈΡΡΙγἱηρ ἴο Ὠἰπ86 1 [ἢ6 Ὠδίηδ οὔ 
{16 ΤΠ οἰίγ, ἘΠΘΓΘΌΥ Ραδγπιηρ 1ε1 [0 τηᾶγ, ἢονανογ, 
Ὀ6 1.51} ΚΥ ἀουδιοα ψῃρίθογ (ἢ 80 ἰδίεϊν ᾿πογϑάμαϊοιιβ 
(θδοαυβα ργολυάϊοθά δπὰ υὑπθη]!ρηξθηθα βοἰρ]6) 
πδὰ ἐλοη (ΟΥ δὲ δὴν {πὸ Ῥαϑίογα τῇς 1Π]Πυτηϊηδίϊοη 
οὔ 6 Ηοὶγ δρί γι δὲ Ῥεηΐβοοβί,) ΔΗΥ σοπιρ] εἴα ποίίοη 
οὔ τῃ6 Ὀινιηθ παίυγε οἵ «Ψ9681:18, 848 ἰοσιηηρ μαζί οὗ 
ἰ(ῆς αοά!μοδά ; γεοῖ {ἤ6ΓΘ 18 γθάβϑοῃ ἴο {πῖη πὶ {Π6 
)6ν5 οἰ ἴῃ ἃ σογίαίη 56η86 (ῃ6 ὨΙνΊΠ"ν οὗ ἰΠ6 ΜΕ59- 
8βῖδἢ, ἐπουρῇ (ΠΟΥ δα ηο δάραιδίθ σοῃοθρίϊοη οὗ 
1Π6 ἔγ6 πδίυγα οὗ 10. 

99---8:1. ὅτι ἑώρακάς με, Θωμά ---- πιστεύσαντες. Πισ- 
τεύειν τηιδί, ἴῃ {18 σοηίοχί (8αγ8 Κι!η06]), θ6 6Χ- 
Ὀἰαἰποά, ποῖ οὗ Μμαϊέδ, ἐπ ἐλ εβοαδ, Ὀυΐ ἴῃ τ8α 
γεδγΓοέίοη Οὗ όσα. ὅθε Βοπ. 1, 4. Μαίίῃ. 28, 6. 
[μκὸ 44, δῷ. Ὑοἱ ᾿ἴ 8668 8150 ἴο ἑποίμαάθ ᾿ἴ8 Μ68- 
βία ϑη10. 88 σοηϑθαιθηῦς ὌΡΟΩ [18 ΤΟΒΌΓΓΘΟΙΟΠ, 
Μακάριοι. ΤἼΘ »οδέξέυε Ἦδ5 ᾿δγα {Π|6 ἴογοθ οὔ {Π6 οὐπε- 
γαγαξῖυο, 1. 6. ᾿αρρίθν, ΟΥ ἔαρρῷ ἱπάθεά. ὅ66 [λικα 
11, 28. 1 (ον. ἡ, 8. ΤΠοβ6 ψογάβ ἴᾶνθ θϑρβθοΐδὶ 
τΤοΐδγθηςθ ἴο {π6 ““ροφέϊεα :. ποῦ οὐμσῇϊ (Π6 Αογιβίβ 
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πιστεύσαντες ἴο Ὀ6 1ῃηἰοΓρΓείοα δ5 Ῥγοβθηΐβ οῦ Εσίμγος, 
80 88 (0 ἱποίι 46 4}} Γπτιϊτὸ θθἤνοιβ; {Πποιρἢ [Π 6 58:8 
[Ὠΐῃρ᾽ πηᾶΎ, ὈΥ Δηβίοαυ, ὃὈ6 Δρρ δα ἰο ἴῃ 6 ; 5811}} 1689 
ἀοοβ ουῦγ [ογὰ τηϑδῃ ἴο δ88ογί [ῃαΐ ΘΥΘΙῪ οὔθ ψῇο 
δείϊουοο ευἱέδοιιέ δοοῖπα, 185 παρρίεῦ' τΔη ΔΩΥ Οἠδ 
δεϊϊευὶπηρ οπ οσἰσὴἠξ; ἴοτ ἤθη (485 οδαάτιαρθ Το ϑ6γν685,) 
{ῃἢ6 τπιρδηθβδὲ {ΓΙ 8118) πὸν σοῦ Ὀ6 τοῦ ΠΑΡΡΥ͂ 
(Π4η τῃ6 ρτγεδίοϑὲ οὗ (ῃὴ8 Αροβέ6β; εξ οηἱἷν (σοη- 
{{π068 ΤΟΠΟΠΕΡΟΣ ι(ηὶ ψῇθγα ἰἢ6 οἤξδβοίβ οἵ τπδξ 
ἔαιτἢ νοῦ δαυδὶ, ἰὉ διρυθά ρσγϑϑδίον βι ρ  οἰΐγ, ο8πη- 
ἄἀοιιγ, αὐὰ τνιϑάομῃ, ἴο γἱοϊά ἴο γθαϑοηδῦϊθ ον άθῃο 6 
χοῦ βοοῖηρ, [ἤδη σου] θ6 δύριιθα τηργοὶν ἔγοι 
δανίηρ ὈοΙονοά οἡ 5:5) δον βυηοϊοηϊ ονιάδπος οὗ 
δηοίπον Κἰπὰ ἢδα Ὀδθη Ῥγοροβθα. [{ ν88, (βογοίογε, 
ἰῃ εὔδεῖ, 6] ]ΠἸησ ΤΠοιηδθ, “11 ψουά ἢᾶνα Ὀδρθη 
ΤΏΟΓΟ δοσορία}}6 ἴο ᾿ΐτη, 1 ἢ6 Παᾷά ηοΐ βἰοοῦ οιιὲ 80 
Ἰσπρ :" δῃὰ 1 νγὰβ ἀοίηρ 1 ἴῃ 56} 8 ἸΠΔΏΠΘΓ 88 
Ψοι]ά Ὀ6 πηοβί σαἰσιϊαῖοά ἔος {ῃ6 σοπιίοτί δπὰ 
δῃσουγαροηδηΐ οἵ Ὀ6]ΊΘνΘΥΒ 1ἢ ΐυτα 8ρ.68. ἴο ὙΏΟΠ,, 
1Ώ ΤΏΔΠΥ οἵ ἢΐ8 Βρ6θοἢ 68 ἴο (ἢ6 ΑΡοΞβ[[68 {Π᾿ϑηβεῖνθβ, 
ουνγ Γογά ΘΧΡΓΘ8868 ἃ τηοϑί ΟὈ]ρηρ δηαὰ αἰδοιοηδῖθ 
τορατα." β 

80. πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ [ηδοῦς. 
ΒγῪ σημεῖα, τηοϑί ᾿Ἰη δτρΓοίοβ πη αἀογοίδηα [6 πιϊγασέεϑ 
«ὐογχοά ὉΥ (ἰγιϑῖ, δῃηά {η6 ταῦτα εἴ νογ. 81. τῆ νΥ 
1Π1ηΚ, ἀγαδί 6 τοίογγθα οἱεἤογ ἰο {[Π6 σημεῖα, οΥ, (ϑἰ ποθ 
τὴ6 Ἐνδησοίιδὶ 48 ἀδία!θα διε ἴον μεγαοίος οὗ 
ΟὨγίβι,) ἴο τπ6 εὐλοέθ φμεδ)οοέ οἵ τ[ῃ6 (ὐοβροὶ ; δὰ ἴπὸν 
μοραγὰ {Π686 ψοτὰβ ἃ8 ἃ οἰδυβϑιϊα. Α5, πονανοσ, 
Ὡσίῃιηρ ψὰ8 ὈδΘίογα 8414 οὔ (Γ᾿ γι8ι᾽95 τηϊγαοίεα, θὰ οὗ 
{Π6 »γοο 5 οΓ'᾽ ἀΐβ τοϑιγγθοίΐοη, δὰ ἴῃδβῈ σημεῖα ἅτ 
βαϊά το ἴᾶνα Ὀθθη οἴδοιθα ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 
δὰ Π6 τοι γκαῦ]α ἀθοβ Ὀδίογα ψεγα ρογίοσπηθα 
ἐνώπιον τοῦ ὄχλου, οἰϊ6Γ8 (πιογα γί ρἝ!! Υ) υηἀογβίδηὰ 
ΒΥ σημεῖα ἴδ ἀτρυπηοηίβ δῃά ρῥγοοΐβ οἵ {ἢ γδβισεος- 
(ἰοη. οὗ Ομ γιβῖ, δη ἴβκθ ποιεῖν ἔογ δοῦναι, ΟΥ παρέχειν, 
Κο [ῃ6 Ηεν. ΓΝ δῃὰ 5), σνῃοῖ 81 1 δγομβαηρεά. 
Τῆι ταῦτα Μ1}]} ἀδθποία {Π6 ψΠοΪ]6 οἵ. {π6. γος σεμέω 
εἰ οναέϊροπες οὗ Οἢτιβῖ, γεοσογάθεα ὃγ 81. Φοβη. (ξαϊπ) 
Τιϊεηδη ἴοο, 15 οὗ ορίίοῃ, (Πδι ὈΥ σημεῖα ἅτε ποῖ ἴο 
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δ6 υηάἀογβίοοὐ ἢ νεναοἶος οἵ (ἢ γ8ι, Ὀυὲ {πΠ6 »γόοῦς 
οἵ 18 ΓΟϑΌΓΓΘΟΙΟΩ ; δίποθ, 88 6 ἰϑάσῃ ἴγσοπι Αοΐβ 
1, 8. 7168ι183 παρέστησεν ἑαυτὸν ϑώντα ἐν πολλοῖς τεκμηρι- 
οἷς, ϑῃον!ηρ ὨἰπιΒ6 ]  αἷἵνα ὉΥῪ τᾶν υπαουδίοά 
ἰοκθη8. ὙΤΠηΠ6 ψογή βθθπ)9 ἴο ὑὕὑ6 υδοή ἴῃ {ἢ5 ΝΘΙῪ 
86η86 880, αἱ (. ὦ, 18. ψ ] ΘΓ 866 ΠΥ ποία, δηά Τ1- 
8 η᾽8. ““Ἴ ΠΕ’ ση Ὀ6 πο ἀοιιυῦυί (2445 ΤΙ 4},) 
θαι (δὲ Ψ968115, ἀυτγίηρ {Π6 ἰογῖγ ἀδγβ8 οἵ ἢ]8 οοπίίηι- 
ΔΏΓΠΘ ΟἹ Θαγίῃ ᾿αἴϊογ ἢϊβ γοϑυιγθοϊίοη, αἱαὰ τηδηϊΐοϑί 
ΠΙπ]86 1 ἰο ἢΪ8 Πι8ς6]ρ165 ἴῃ νϑγου 8 ννᾶν8, οἷ 8 ΓΘ 
οὶ τεσοογάρθά δθοῦ ἢ {Π|Ὶ18 ΟΥ ΔὴΥ οὗ 1Π6 μοβρεῖΐβ. 
ΤΊια ϑϑῖηθ νίαν οὗ {Π| βιιῦ)θοῖ 88 ἰακϑθη Ὀγ (ἢν γϑβοβ 

. ἴοα] Ὧπά Εὐτγπλῖι8. Τα ψ ον 8 οὗ {6 ἰδίίοε δῖα 
ἔΠ656 : Τὰ μετὰ τὴν ἀνάστασιν πάντως λέγει" διὰ τοῦτο 
γὰρ εἶπεν, ὅτι ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὥσπερ γὰρ 
(βκ. τῆς ἀναστάσεως ἔδει πολλὰ γενέσθαι ἵνα πιστεύσω- 
σιν, ὅτι υἱὸς ἐστιν τοῦ Θεοῦ" οὕτω καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν, 
ἵνα πληροφορηθώσιν, ὅτι ἀνέστης. Βιυιϊ 88 {Π||8 βΒ6ηΐξησο 
15 Ἰηἰγοάιιοοα νυἱτῇ μὲν οὖν, ἀη ἃ ἰ8 ΔρράΑγθη Υ ἃ βογί οὗ 
οοποίμαοϊο ἀτάσα ἔγοπὶ {{|6 ψ Ποἷα οὗ {Π|ΔΘ ργασοθαϊηρ' 
βοβρεὶ, {Π6 σημεῖα Μοι]α βθοῖῃ ἴο πιθδῃ γόος οὗ ἠϊδ. 
 οσοὶα ἠδὴὴρ.: δηὰ ἴῃθγα βϑϑίηβ [0 δ6 ἃ γϑίθγθηοε ἴο 
δϑοκηον!ρηηθηΐ οὐ 1 7.80 πηαάθ Ὀγ ΤΙοπηδ8 ; ἔογ, 
88 1 βείογθ οὐὔβογνοα, πεπίστευκας τηιιδέ (ἴθ γα ἱποέμα 
(ἢ ἴῃ Πα Μ65514} 1.5}, ἃ8 σοῃβθαιθηΐ οἡ {{|6 ΓΘ80Γ- 
τϑοϊίοη οἵ .658ι185. ΤῊ8. 1ηἰογργοίδιοἢ 18 8. ΓΟΏΡΙΥ 
σοηδγιηρα ὈΥ 16 ποχί νϑΊβθ: ΠΟΥ 18 1ἴ ἀδβίυῖθ οὗ 
ΔΓ ΠΟΥ, ον 1λπῆρ6 ἢ88 βῃοψῃ δ ἰαγρα τῃδὲ σημεῖα 
γαιιδὲ ἤανα γοίδγοηςα [0 ογηηΐα φιοροιμζιηιθ εαὐϊέα δεπὲ 
α ἴλοπιῖηο Ρ}ὲν" ἐοέμηι υἱΐοο ἀδοιγδηι. Βυῖ ΜΘγτα ἢοΐ 
41} {Π656 80 τηϑην »γῸΟ[5 οὗ 18 Μοβϑβιδῆϑι:0 ῶ ϑδνθτγαὶ. 
ΘΧΔΙΏΡΙο8 οἵ μὲν οὖν ἴῃ [158 σΟΠΟΙϑῖνα 86η86 ἅγ6 
δἀάιςρα ὈγΥ Βοζα, Εἰϑηθγ, δηὰ Κυρκθ. Τίνα ταῦτα 
]8ὲ δον πηυϑὲ 6 5108 γ]ν υηἀογβίοοά. ΤΙ τδη, 
1η4664, ᾿πίογργεῖβ "αὶ οὗ αἱ (ἢ8 νογάβ δπὰ δοίϊοῃβ οὗ 
οὔἦν [ογὰ γοοογάθά τη {ἢ 18 σοβρθὶ. Βυΐ [,δηῖρ6 ψ6}} 
οὔϑογνθθ πὶ ταῦτα σοδὴ οἠΐγ, ψἢ ῥγοργιθίν, θ6 
Γοίδγγθα ἴο σημεῖα. Τὴ Εναηρο! δῇ ὈΥ (ἢ18 τηθδῇ8 
0 βῆον [ἢ Ἰηΐθηξ οὗ {π6 ψῃο]6Ὲ ροβροὶ, ψν ]οἢ νν88 10 
ἀοιηοηϑίγαιθ (6 Μοββίδβῃ!ρ δηὰ σοάμοδά οὗ Ψ6βι8, 
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Ὀοίι ἔτοπι ᾿18 νοτάβ δηὰ ψοῦ8. “Εοῦγ (οοηίϊπιιιδ65 
Τιϊίπηδη,) 6 85 ξβονη, ἢ ᾿ἼΔΠΥ Ψαγ8, γῃδί ΚΙπὰ οἴ 
ἃ Μεκϑίδῃ δηά δοὴ οὗ αοά ἢδ τηϑδηΐ ; Ὠδπηεῖυ, δυο. 
45 5ῃοι ιἰἰ θ6 [Π6 ϑανίοιγ οἵ 1η6 ἢυμπηδη γᾶς, δηὶ τΠ 6 
δυίῃον δηά ρίνογ οὗ βαϊναίίοη, δῃηὰ {})δῖ, ηοΐ ον ὈΥ 
τοδοἢίηρ, δηὰ Ὀγ ἀγίηρ, Ὀυΐ 4850 ὉΥ γτυϊηρ, σονογητηρ, 
δηά Ὀτγιηρίηρ πιθη (ο βαϊνδίίοη ; {παΐ {πὸ δοη οὗ ἀοα 
ν 88 ἃ Βειὴρ 0 ᾿ιδὰ οχίβιβα ἔγοπι [ῃ6 Ῥαρ!πηϊηρ οὗ 
411 (Ὠϊηρ8, 88 τοὐέϊ Οὐά, ννΑ8 ΟΡ [1ἢ 1116 58Π)6 8686 
83 ἰ6 ΕΔΙΓΠΟΣ 19, δηά, ᾿παϑιηπυσῇ 45 ἢ6 Ὠδίἢ, δηὰ ἀοίῇ 
8}1 (ἰηρσϑ ν σῇ 6 ἘΔίῃαγ παῖ δια ἀοίὶ, ἰ8 ἰο 6 
ΨΟΓΒΗΙρραά ἰῇ 8η δαυλὶ ἄθργθα ψη τ(ἢ6 Εδίμοῦ. 

Πιστεύειν Ὦστα ἀσποίθβ (6 γεοοέυὶπρ ζ96505 85 
δανίοῦν οὐ {πΠ6 Πυπιδη σγᾶσα δηά ϑοη οἵ σοά, βιιςῆ 845 
6 185 ἀδβογιθϑὰ 1π {ἢ158 ροβϑροὶ. Τμο Ενδηγσοὶιϑί ποῦν 
ζυγ8 οὐ δίζθηςοη ἴο [6 δεποίς γοβυ ἰῆρ ἔγοσῃ {Π18 
τοσθρίίοη οὗ (Ἰγιδί, πδίποῖγ, ἴη6 οδιδιπίηρ οὗ οἴθσπαὶ 
[| δηὰ δ] οὶ γ. ᾿Εν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, 1. 6. ὃψ απά οἈ 
αοοομπέ ὁ; Οἠνϊσέ : σἴθηος 11 18. ρἰδίῃ ἐΠδὲ {{||5 οἴοτ- 
πὶ [8 ο8η οηἷγ ΡῈ οὐίαϊηθα Ὀγ Ὀεϊίανοῦβ, 8δηιϊ σοπιοβ 

ΟὈΥ (ἢ; δηὰ {Πδῖ 10 15 σίνοη Ὀθοδιιβα οὗ δηὰ (πγουρῇ 
ἐῃ6 πῃϑγὶ 8 οἵ ΟΠ γιϑῖ, δηὰ {πδΐ, {πογοίογο, βιςἢ ἃ ἔϑι ἢ 
5. ἸΠαΙΒρΡΘΏΒΔΌΪΥ ὨδΟΘβϑαιῪ [0 ΘΡΘΓΥ ΟἿΘ ψπ0Ὸ νουϊά 
δχρθϑοί βἴθγηδὶ [Π6. (ΤΙ πηδη.) 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ, 

Οη {86 δι ϑητςῖγ οὗ 118 ΟΠαρίογ ππποὶὶ ἀϊβραϊδ 
ἢδ88 Ὀδ6οη γαϊϑοὰ. (σγοίϊιι5 σοηβι6γ8 {Π6 ννῇοΐα οὗ ἐξ 
88 8 ἀρρεπάϊν 5αὐ)]οίϊησιί, αἶαν {π6 ἀφαῖῃ οὗ ἴῃς 
Ἐνδηρθ δῖ, ὈΥ Φοῆη, ἃ Ριοβεϊγία οὗ Ερἤθβιβ, ἢ 
(η6 σοηβοηΐ οἵ (16 (υτγοϊ,, ἔογ {π6 ραγροβα οὗ παν - 
ἱηρς (αῖ ψμαῖ ουν 1 ογὰ ργεαϊοίο οὗ {πὶ Αροβῖ!ο, 
(μᾶπιοῖγ, {πὶ ἢ ψου]ά δἰίαϊη ἰο στοαὶ Ἰοηρανι, δηὴ 
ἀδραγί Ὀγ ἃ ρδοϊὰ ἀθαί!,) νγα8 γϑα! ζθὰ δηὰ {{ΠΠ16 4. 
Οἰδοῦβ τπδἰηίδὶη (δαὶ {ἢ 6 ΟἸΠαρίογ νγὰ8 δῃηηδχϑά ΌΥ͂Ύ 
Οδίυϑ, ἃ ποβί οὔ [6 Αροβι!ϑ, {πε γ8 ἀραΐη, 45 Ηριι- 
τῆϑ δηα [1,6 ΟἸογο, ἤᾶνο. ἐπβουρις {Ππδξ, ΠΕ ποῖ ἴπ 6 
νι θοϊα ΟΠαρίοσ, γοῖ [Π6 ᾿ἰαϑὲ ἔνὸ νϑιβδθ8 ἃγθ ἔγοϊω 
ΔΏΟΘΛΠΟΓ Ὠαπά. ΕῸΓ (ἢ6 ἰὈΓΠΊΘΓ Ορίπίοη ἔνγο ἃγρὺ- 
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ΒΊΘΏ 8 ΓΘ οβροοία ἐν Ὀγοιρῆς ογιναγὰ ; οπ6 ἀραιιοεὰ 
ἔγοιει ἴΠ6 νθῦβ868 οὗ 1ῃ6 ργθοδάϊηρ ΟΠαρίοσ, ῃ ΠῚ ἢ 
{ῃ6 Ενδηρθ 181 Βθοηβ 10 σοῃοΐ6 ἢ15 ΨΟΙΚ; τῃ68 
οέδον ἴτοιῃη. νϑὺ. 94. ψ ἤθγο ἰἤθγθ ΟΟΟΌΓΒ οἴδαμεν, 
ΨὨΙςΐ, ΠΟΥ 580, [πα !σαῖθ8. γπαην, δῃ, ἃ8 ἔβαν σοῃ- 

᾿)εςσέαγο, ἀδηοίαβ ἴἢ6 Ῥτγεβδυίογ οὔ Ἐρθθϑυβ δηα ἢ 5 
σοηρστεραίίοη. Βιιῖ [ἢ18 ορ!ηΐοη ἢὰ8 Ὀ6θὴ γοίυ θα ὈγΥ 
ὈΊΔΏΥ ἰθαγηθ τΠ6Π, 85 ΜΙ], δ εἰβίθιπ, Μ|ς 8611, 
Ἑπιοδἤοτη, ΝΥ οροποίάογ, ἀπά Κυϊηοοὶ, ν οπὶ 866. [Ιη 
ἔδλοῖ, {Π6 ἀγριιπηθηΐβ ρα ηϑὲ ἐπ 6 Δα ΠΏ ΟΙΥ οὗἩὨ (Π15 
Ρογίοη ἅγα οὗ {{{{|6 ννοιρὶιέ, βίης {Π6 ΘρΙηΪοη ἰ5. 4658{1- 
ταἰ6 οὗἁ 4}} βυρροτγί ἔγοπι δπιαυϊυ, δη γοϑίβ ΠΡΟ 
ΠΟΓΘ σοῃ͵]σοίατο. [Ὁ 18, {Ππογοίοσο θη 6 [9 ὯΟ 
διιΘηΠ]οη.Ἐ ΝΣ 

᾿,  Τῇμς Κυϊηοεῖ, ἴεν ἀδίας! ηρ; 41} {π6 ἀγρυγηθηίβ8 ἴον δηὰ ἀρ ηϑὶ 
{{|8. Ὠγροιθαβῖϑ, οοηο 68. ν ἢ αἰνίηρ 1 88. ἢΠὶβ ἀδοϊαθα ορ!ηίοῃ, 
παῖ 1Π6 δι πο π ἸοΥ οὗ ἴπΠ6 ΟΠαρίογ ὙΤΝῚ {ΠπΠ6 εχοορίίοη οὔ {6 
αἰδιιϑα αἱ νϑῦ. ὁ4 ἃ 25.) ἰβ βα.5ἴδοίοῦ" γ δϑιδὈ 8ηθὰ ὉΥ (ἢ6 Ὡιοβὲ 
ψερὮγ ἀγριιηοηῖθ, Βε 1, ἤονότονῦ (ἴ ὑδὲ ἴΠ6 ννοσαϑβ οὗ Τ᾽ δ), 
μας {πῸ ΟὨΔΡΙΕΣ ἰ8 δὴ Αρρϑηδίχ, ἔογ ννβδῖ σγϑϑβοη τηϊρῆϊ ἰὲ ρὲ 
Πᾶνα σοτηα ἔϊοπι (ἢ 6 Ενδηρε!ϊδῖ 5 ΜΙρδὶ Πα ποῖ ᾿ανα δά ἀθα βοϊῃηδ- 
(Πϊηρ; ἴο Ὠΐδ τνοτῖς ννθη Πηϊθηεά, 38 δι. Ῥαὰ] ἃ ἰο ι18 ἘΠ|8116 5, 
οβρβοία ν ἰὴ ἴπδὲ ἴο {πὸ Ἐοπηαπ8 ΕῸγ ἀοὶηρ ἰΠΠ|5, ἐς Ἔνδηρε  βῖ 
πρμῖ Βᾶνθ. ΝΕΥῪ σηραπὶ γοϑϑύηθ. ΜδΏΥ, Πποννανοῦ, δθϑῖ ἴο ᾿μανδ' 
ἔουπεἰοα {πεῖν οΟὈ)εοι ἢ 5 Οὐ 16 ἠδίιτο οὔτῃα ἐλίηψε Γθοογαεὰ ἰη (Ὠϊδ 
ΟΠαρίεγ, νῆϊοῃ, ἰο (Ὠδη}, ϑεδηχεα βοαγοεῖὶν οΟὗἹἩ δ ηοίεπ πποπηθηϊ ἴο 
πιεσῖς δεΐπηρ δυ δ] οἰ ποὰ ὃγ 5ῖ. Το. Ηδ δάάιιςεβϑ (580 (ἢ 6}}) ἃ πϑὺν 
ΦΧΆΏΡ]6 οὗ 1Π6 τη ΔΏΒΘΥ ἴῃ ννϊοῖ “9681: δῆοννθα ἢἰ 86} το ἢ 8 Ὠϊ15- 
οἶμ!ε5, δῃὰ {παὶ (85 [6 {Π|0} ποῖ νογὺ ἀεβογνίηρ οὗ ηοῖϊοθ. ““Ηρ 
οουὰ βαγεὶγ ἤανα Ὠγουρῆϊ [ογυναγὰ οἰπαγ δηα Ἰη0186 Γαπλα  ΚΑΌΪΕ 6Χ- 
ΔΏ0]68, δίηςσα Φοδιι5, αἴζθγ ἢ)}8 γδϑιγγθοίίοη, νΎῪ οὗϊεη γανθαϊ οὶ Ὠϊη}- 
56] ἴο ᾿ἷ8 Ὠἰβοὶρῖθ98. Ηδ ἢδ48 τεοογάεα, ἴοο, ἃ ἀἰβοοῦγϑα [6] ἃ υἷι ἢ 
Ῥεῖθῦ ΟὨΪΥ, δηὰ δανίηρ τεϊδί,ου 90] ΕἸ ἴο ἢϊπι; ᾿ἰῃπουρἢ ἰΐ εδηηοῖ δ6 
ἀοιμθιοὰ δῖ {πᾶ οὖν [μογ δροΐζα τῆδηγ οἰἤηδι, δὰ πιογα γε γ ΚΑ ΌΪα 
ΟΠ 68, ἴο 58 Ὠ΄ιΞοὶ μ]68 σοἰἐοοξἐυείψ. Βαϊ νν6 τυ βγεὶγ δυρροβα ἴμαβ, 
(Π6 Ἐνδηρε δὶ ἤδα νει ΤΘΆβΟΠ8 [ὉΓ τοοογάϊηρ ἴπεβθ, δῃὰ πὸ 
δοΥο ἰδαπ ἐλδεθ. Απᾶ, ὑροη ἴδ νῇοϊςα, 1 ἰ5 δνυϊἀθηῖ ἔοπι ὑγῃδὶ ἰς 
τηροϊοηοὶ ὃν δι. Φοῖ, δηὰ ἔδθ τεδὲ οὗ {π6 Ἐνδηρε βία, ("παῖ οὐ 
Ποτὰ, δἴϊθυ Ὠΐδ γεϑαυγγοοιοη, Ὧ0͵ ᾿ἸΟΠρῈΓ οἰ ἰπίογρουγθα νυ ἢ ἢγ}9 
Ὀβε! 169 ἴῃ ἴπῈ γᾶν πὸ ἢδὰ ἀθηα Ὀθζογα ἢῖ8 ἀθαί ἢ, ΠΟΥ ἐγραϊεαά ἱμοτὰ 
νυ (ἢ {Π|6 ϑαπγὰ ΓΑΙ ΠἸΆΓΓΠΥ ; Ἠδγ, ἐπαΐ [6 σατο Ὠἰτη 86}  ἃ5 ὍΠ6 Αἰ γοΔα 
τ πάτάνσῃ οι Πυαγδη βοοϊεῖυ, απὰ βοὴ ἴο ἀεραγί, ἴο ἐπίεν ὕροπ 
Οἱδ πα) γ δῃῇ ρίογυ, αἵ [ἢ6 τῆς μαηὰ οὗ ἴπὸ Εδίμεῦ : ἀπά (ἢ 15 ῃ, 
ΟΤάεγ, ρεῦμαμβ, [δαὶ {Πα ν τσ ἢς δ6 ρτδυδ!ν ννεαηϑα ἔγαμῃ, ἰγ18 σἐβἐῤέσ 
Ῥυθβϑεέποο, ΜΝ ϊοἢ πον πα Πιπορίο θη ουε, δηὰ Ὀεοοιηθ βοουβίρηγεᾷ 
[0 ᾿ν8Β ἐπρὶδεὑϊο ργόϑοποο, (ΤΙς(ΠηΔη.) πΠπΠ ΄ 

ΨΟΙ͂,, 111, 38 
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1, μετὰ ταῦτα. Βγ ταῦτα τὸ πιοδηΐ (ἢ πιδη!65- 
ἰΔίϊοηβ γοοογάθά ἴῃ (ἢ6 ργοοθάϊηρ ΟΒαρίογ. ᾿Εφανέ- 
ρωσεν. Υεἰβίοϊῃ δῖα γοίογβ (ο 1 Τ αι. 8, 16. οἷ". 90, 
ὼΒ8. δῃά ἰηΐγ. 14. δηθὰ δαάάβ, “τὸ 1) 6ι.5. ᾿Εσὶ τῆς 
βαλάσσης. Ἠετα ἐπὶ 15 ἔογ παρὰ, ὃν, δα; 85 1} 
αδεη. 41, 1. ᾧετο ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, ἀῃὰ Χροη. 
γε. 4. 8, 28. 

, Ω, ἦσαν ὁμοῦ, τ06Γ6 ἐοροίδον; 1. 6. ἐομιρογατγιἐψ ; 
ἴοσ 6 ἅγΓ6 βοΐ ἴο υπαογβίαπά ὈΥ ὁμοῦ (ῃἢδί {Π6Υ Ψ6Γα 
ἐϊυϊηρ τορεοῖμοῦγ; ψ οὶ νου ὰ ποῦ ΡῈ δργθϑδῦ]α ἴο 
(6 σοπίοχὶ. ὍΠ6 οἴ Σὺ βισηοδιοη 18. ᾿ἰἸυϑέγαϊοαά 
ἔγοιῃ (6 (ΟἸαββϑίςαὶ πτιῖοτβ Ὁγὺ Κγρκθ. Ναθαναὴλ. 
5866 (6 ποία οἢ 1,46. Τῆ!8 Π᾿βοιρία βθθπβ ἴο ᾶνα 
Ῥαθη {6 88:6 ρϑζβοη νἱἢ Βαγι οἱοιηον. (866 τ86 
ποία οἡ Μεαίιῃ. 10, 8.) άλλοι ἐκ τῶν μαθητών». 
ὙΝΒοΙΠον τῆθ686 ψογα Αροβίίθβ, οὗ οὗ {6 πυμθοσ. οὗ 
{1π6 βανθηΐν [1501 0168, οὔ οὗ (ἢ γιϑι 8 [Ὁ] ον οτβ ῃ 
εηογαὶ, οαπηοῖ 06 ἀοίογηϊπηθα. [0 ἀοοθ8 ἠοῖ, ἢον- 
δνοσ, ἔοϊ ον ἰμαὶ Ὀδοδιιβα [η6 Ενδηρο] δὶ ἀοθβ οὶ 
ΤΩ ΘΠΓΙΟΩ ΤΠ6ῚΓ Ὠδη168, [ΠΟΥ Ψψογ ποέ οἵ [6 πιυθοσ οὗ 
[Π6 4]ροεἐζε8. 

8. ὑπάγω ἁλιεύειν. Οατοίιιι5 δηά Κυΐηοοὶ γϑηάθυ. 
“1 πηϑδῃ ἰο φρο, δῃά τοΐϑθγ ἰο 8, 27. Ὀυΐ 1 τδῖποῦ ὶσ- 
ΠΙῆ65, “1 πὶ ροίπρ' ἃ ϑῃῖηρ. ᾿Ερχόμεθα. 1ἰ πιυβὲ ΒΘ 
οὈϑογνοϑά {Πδὲ (18 ψογὰ ποῖ οηἱν ἀδθηοίθϑ ἔο οσπιρ, δι 
αἰϑο ἐο σο (δε6 [ῃ6 ποΐβ οἡ ἴμιΚα 12,16.) ΝὸγΊγ 18 
{118 ϑᾶρα πη Κηονη ἴο {Ππ᾿|᾿ (5916 8] νυ γιἴθσα. δ66 
ΒΡ] οἡ Μαίίῃ. 10, 28. “ΤῊ Π)18οῖ}]65 (οῦβογνεβ 
Τιττ8η,}) δροπὶ ὁ ἢᾶνα Ὀδοη ἀυδίουβ ἀρουΐ {π6 
Ρἴδῃβ8 οἵ {ῃεῖγ ΐυγα 1Πξ6 : θογοανρα οὗ {π6 δοςσυϑ- 
ἰοτηθα βοοϊειυ οὗ οὖν 1 ,ογά, πα ἀδρτγινοά οὔτ 5υρ- 
ρογί ἀογίνοά ἔγοπιη ἰῃ6 1 θ γα! γ οἵἁὨ ἢ]5 γῆ 58, (ΠῸ Ὺ 
ϑϑϑιηθὰ διοροίῃον Ἰο ἴο {Πδβοῖνθθ. [{ νν85, ἴθ γο- 
ἴογθ,. πδίυγαὶ ἔογ ἰἤθιῃ ἰο σϑίυση ἰο {δοὶσς οἱά ἀνε}}- 
ἴηρ8, Δηα ἤδλνα ΓθοοιΓΒ6 ἴο {Π6}Ὁ ὈγΠοΓ ὁσσυρείοη 5." 
Ἐογ ἀνέβησαν, (τιοϑῦαςὶ Δηὰ Καυΐηοε] το, ἐνέβησαν, 
8ἃ8 Ὀδίηρ, ποῖ ΟΠΪΥ ϑιρροιίεα ὈΥ βανογαὶ Μδ85., θυ 
(β8υ 116γ) ἐκ πεὐνη ΟΥ̓ ΡῬτοργθιυ οἵ ἰδῆσυαρο. Τῃδ 
σοπηοη Τοδαϊηρ᾽ 18, ἤοψανοσ, οοπῆγπιθα ὉγῪ Μαγκ 
6, 61. καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, ἀηἀ Θϑρθοὶαι γ 
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ὑν ἀνέβη Σίμων, ν]ιϊοἢ οσσυγβ ἢ8ὲ αἴἶἴογ, ἴῃ νοῦ. 11. 
ἼΠ6 1,01 νυ 6 Γ8 ἴοο, ἤανο ἀδοθπόοῦο παυθῆι. 

8. ἐν ἐκείνη τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν, απά ἐπαὲ πϊσἠξ 
ἐμεν σαμσἠέ ποέῤίηα. ἘἙτοιὴ [815 νν6 τηδνὺ ᾿ηΐδγ (Πδὲ ἰἰ 
5 υδι14] ἴο ΡΌ ἃ ἤβῃϊηρ ὁν πἰρἠξέ; νῃϊςἊοῖ, ᾿πάθοί, 
Ατγβίοι! Η. Η. Αη. 8, 190. (εϊεἀ Ὀγ 1,Δπ206,) ἐ6}18 18 
15 [ἢ 6 τιοϑί ἔἈνουγαθ]α {π|6. Αλίσκονται δὲ μάλιστα 
οἱ ἰχθύες πρὸ ἡλίου ἀνατολῆς, καὶ μετὰ τὴν δύσιν" ὅλως δὲ 
περὶ δυσμὰς ἡλίου καὶ ἀνατολὰς ----μάλιστα γὰρ ἀπατών- 
ται οἱ ἰχθύες τῇ ὄψει κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς, τῆς. μὲν 
γὰρ νυκτὸς ἡσυχάξουσι, πλείονες δὲ, γενομένου τοῦ φωτὸς, 
μᾶλλον ὁρῶσι. δὸ «80 Ορρίδῃ Ηε]ϊουί. 8, 50. Θύήρη 
δ᾽ ἑσπερίη μὲν ὀπωρινῆσιν ἐν ὥραις Καρτίστη τελέθει, καὶ 
ἑωσφόρος εὖτ᾽ ἀνατέλλῃ. ᾿ 
4. πρωΐας (5301]. ὥρας) γενομένης, '. 6. ἐδο ἀαιυη. 866 

(Π6 ποίθ ου Μαὶκ 18, 85. Εἰς τὸν αἰγιαλόν 15 [ὉΓ ἐπὶ 
τὸν αἰγιαλόν, ὁπ ἐδ δίιογθ. Οὐ μέντοι ἤδεισαν οἱ μαθηταὶ, 
ὅτι Ἰησοῦς ἐστι, ἐμε Π)ἰδοῖρίος Κπειυ ποὲ ἐπαὲ ἐξ ᾿τοᾶς 
«ἤοδιιδ.  ἀταρο {Π 108 {Π|61Γ ογθ8 ΘΓ ργαίαγηδίιγα! ν 
Ργονθηΐϊθα ἴγοπιὶ σγεοορηϊβιηρ 1π|.Ὸ. Κυϊηοοὶ, μον- 
Ἔνϑῦ, δίς υῖ65 10. ἴο ἴΠ6 οὔδοῦγιν οὗ“ τ[Π6 ἀάνη, δηά 
(Π6 ἀϊδίαποο ἴτοπι ψ ῃϊοἢ {6518 νν8ἃ8 66] 4, Βοίϊι 
ΟΡΙΠΙΟΏΒ ἃγα ἴοο Πυροί δες]. 

ὅ. παιδία. μ. τ. π. ἔ. Παιδία, 11 τεκνία, ἴῃ Φοἢη 
18,. 88. νὰ5 ἃ ἰογῃ οὗ δῇβῪοοιοηδίθ δάάγθϑϑ, υϑοὰ 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΪγ ΟΥ̓ ΘΙ ΡΘΓΙΟΥΒ, ΟΥ Οἰἀἰογ]Υ Ρεγβοῦβ. [1 18, 
{πογοΐίογθ, ποΐ ν "6 }} ἰγαηβίαιθα ὃν 1)οάδάγαρσα δηὰ 
(ὐδρ6}}, “πν 845. Τῇ Ενδηρο! δε ἢ] Π]56] 6Π1- 
Ρίουϑβ ἰ ἴη ἔρ. 2, 18.; δπὰ Ὀγ 115 [Ἰσπείοοις {{1}Κ8 
186 τόσορῃϊβ8οα οι οτά. Μη τί προσφάγιον ἔχετε. 
ΤΊ]εβ6 νογὰβ 5Βῃο ἃ ποῖ Ὀ6 τοπάθγοα “ ἤανθ γ8 ΔΥ 
(Ὠΐηρ ἴο Θαΐ,᾽ οΥ “ἤδνε γα ΔΗΥ͂ ν]οῖι8}5 :᾿᾿ ἔογ ΕἸΒο ΟΣ 
Ῥγοὶ. 697. 88 βϑῃονη (δι 1ῃ6 8686 18: “Πᾶν γα ΔηγῪ 
ἤβῃ οἡ δοδγά :᾿᾿ βίης (85 ἢ6 Οὔδβθῦνβϑ,) προσφάγιον 18 
(Π6 βᾶπι|6 85 Ψψ|δΐ (ῃ6 Αἰἰ1ς8 ο4]]6ἀ ὄψον, Ὀν ψΠ]οἢ 
(Π6ν ἀεπομη!ηδίθα τηθϑῖ, ογ ἔοοὰ οὗ βνϑγῪ Κιηᾶ υϑ6α 
ψΠ Ὀγοδα, πα δϑρθοία! ν δῆ. .“" Ουγ Τοσὰ 
δα άγοβϑβθϑ [Π6πὶ (8808 (Πγγϑοβίοι) 8ἃ8 {Πουρῇ ἢ6 ΨΧ6Γ6 
οὔδ Ψῃο Ψψδηίθα ἰο Ὀυγ ἢ8}.᾿ δο Αγιβίορῃ. Νὰ. 79. 
ἔχεις τί; ψῃογ [Π6 δοἢο  αβϑὶ Ἔχρ δίπ8 : ἔχεις τί τῇ 

9852 
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τῶν ἀγρευτῶν λέξει χρώμενος" τοῖς γὰρ ἀλιεῦσιν ἢ ὀρνι- 
θαγρευταῖς οὕτω φασὶν" ἔχεις τι. 
"ὰ βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη ---- εὐρήσετε. ΤὮα [π|- 

ΘΓΔΕΪνΘ 18 ἤ6ΓΘ, 88 οἴζθη, ἴο Ὀ6 ἰηἰεγργοίθα οὗ αάνέσε. 
ἈΓΠγΠ115 δηεὶ [ρα ψε]} γοηδγκ, τῃδι Ὁγ 1Π18 [ἢ 6 

Πιϑο:ρ| 65 {πουρὶ [6 Κη βίγδηρῈΓ δά 8οηλ6 
Κηπον]οάρα οὔ {πεὶγ γί, δηὰ ἢδα ορβογνεα 80Π16 βρη οἱ, 
16 τρῃϊΐ 8146 οἴΠ6 νεβ886], ὈγῪ ψῃϊοῖ ἢ6 σοπ]δοίυγοα 
τηδΐ (6 ἤβῃ ψογα ςοἰδοϊοα ἰοροίῃοῦ οὐ {παῖ 5146. 
᾿Απὸ τοῦ πλήθους, δειαιδε οὐ. ὅ866 (ἢ ποία οη Μαδϊι. 
18, 4Φ. δηὰ [Κὸ 190, 8. ΓΠΪΒ 18 υϑ08}}}7 σοηεΙἀοτοά 
ἃ Ηεθταίβη : θυ Κγρκα 88 ἤθγθ εὐ Πμϑει ΤΩΔΗΥ͂ 
ΘΧΘΔΙΏΡ]68 ἔγοιῃ (ἢ6 (ἸΔβ8ςαὶ ψγιίογβ, οὐ σοι [ἢ 6 
τηοϑὲ Δρροϑιίίε 18 Ὠ1οηΥ8. ΗΔ]. Α. 1, 74. ἀπὸ λύπκης τε 
καὶ μετανοίας τῶν πεπραγμένων. [1 15 ιι56οἀὰ γ ΤὭΏμοΥ- 
“1468 ἔογ ὑπὸ. 

7. ὁ Κύριός ἐστι. Τἠὶδ Φοἢη ᾿ηΐογγοά ἔγοτι (μ68 
Ργοάϊγσγυ, δηά, πηοόγθονθγ, ἔγοπι σοι θργαηςοα οὗ τῃς 
δ 118 ΟΠ6 Γοσοογαρα 1 [κε ὅ, 1. Β6ᾳᾳ. ᾿Επενδύτην 
διεϑώσατο, ἦν γὰρ γυμνὸς. ΤἬὭΘΓΘ π48 ὈΘ6η τηιοὶ (18- 
Ρυϊδιίοη διποηρ ΡΒ] οἱ ορ!β.8 γοβρθοίηρ {Π18 ἐξενδύτης : 
δηά [ρα {108 {Ππ4 οι ϊηρ σαγίδιη σδῃ Ὀ6 ἀδῖῆογ- 
τηϊηθα δῦουΐ ᾿ἴ. ὙΥαοῖ, ἔγοιμῃ (ἢ6 Ἰδαγῃρα γοβϑᾶγοῦθβ οὗ 
ΑἸ Π88118 ΟἹ Δι} }1ς, 220, 566.. οὗ προ Βιη56 1, 
Δα Θβρθοίδ!γ οἵ ΕἸΒοἢοΓ Ριοὶ. Ρ. 80. 10 ΔΡρθᾶγβ ἴο 
ἤΘΓΘ πες ἃ ᾿ἴπθῃ ὕῥρῥὈΡὲγ {ἰιυηῖς, σα] 6 ὉΥ τΠ6 
Βοπηδη8 διρογατία (ἸΚ6 Οὐγ σμεγέομέ, ΟΥ ΓΑΊΠΟΙ οοαΐ). 
Ἐὸγ {πΠ6-Οτοοῖκβ ἀηα Βοπιδη8, (4η4, αἴἶογ {ποὶγ Ἔχαπ- 
Ὀ]6, τ1Π6 26 νν5,) 864 ἴο ΨΘΑΓ ἔτρο τππηὶς8, οη6 Πιϊοα ἴο 
1ῆ6 Ὀοάγ (ς4||6 ἃ Ὀγ ἴΠ6 1,α11η5 τΠ6 ἑπέεγμία, δαδιςσαέα, 
Δη ἐπάπμεδένηι, ΔΒ γιηρ ἴο Οὐγ υαἱδέοοαἐ): θυ Ὀγ {868 
Οτοϑοῖκ8 χιτωνίσκος, ΟΥἩ ὑποδύτης. ΤῊ ΟἸΠΟΙ, ἄγογα ἰΚὸ 
ἃ Τορὰ οΥ ΒΔ] πη, ἀηα ῃϊο ἢ γᾶ8 ψόγη θοίνθθο [86 
δεδιομία ἀπα (Π6 Θχίθγιοῦ σϑγιηθηΐ (οΓ βαγίοι), 85 
οϑ!]οἀ Ὀγ (86 Αἰ68 χιτὼν, (ἔτοπὶ ΨἤΘΠσΘ ρογῃαρ8 οὺγ 
οοαέ.) ὈΥ ἴπ86 οἴμεγ τγεοκβ ἐπενδύτης, ἀπά ὈγΥ 186 
ΓΙ αἰϊῃ8 σωρεγαγὶα, ΟΥὙ ΝΘΤῪ οἴἴδη ἐμπίοα, 1, δτηρα οἰξδβ 
Ῥο]ὰχ 7, 45. ψὮΘΓΘ, ἀπ] οησ᾽ ΟἿΠΟΙ ρα 858ρ68, 8 συοϊος 
ΘΟΡΠοοΙος ἴῃ ἢ 8 ἤζαδλογ : πέπλους κτενίσαι λινοπ λυνεῖς 
τ᾽ ἐπενδύτας, τοι! 8 σαγοίϊ! οχϑηγηδίΐίοη οὐ ψῇῃιϊοὶ 
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Τύρα ἄγανγβ {{| 686 ἱπέβγθῃησθ 18{, [6 ψᾶβ ἃ 1ἰθ θη 
βάτγιηθηῖ., Φάϊν, δοιηε ναί βμογί. 86] γ, Ομ ΟΓΏ ΟΣ 
{Π6 ᾿πιοσῖοῦ ταῖς. Φ411Υ. πα υδοὰ θΥ {Π6 σοϊηπηοη 
Ρϑορίθ. ΑἹ] ψῇῖςοἢ ἃσα σοπῆγμηθα Ὀν {π6 ΤΟ] ον; 
ἀδδβοσγιρίίοη οἵ Ευςηγτηι8. Τὸν ἐπενδύτην δὲ, χιτώνιον 
τί φασιν ἀχειρίδωτον, ἄχρι γονάτων περιστξλλον' σύνηθες 
δὲ τοῦτο τοῖς θαλαττέυουσιν, εὐκινησίαν. ἅμα καὶ εὖσ μο- 
'σύνην αὐτοῖς παρὰ τῷ ὕδατι περιποιούμενον. Ὅγ. Ηδῃ)- 
τηοηά 18, (Βογοίοσθ, 4υ16 ταϊϑία θη 1η ἘΠ πκΚίπρ (Πδ 1 
νγ28 ἃ ΠΠ6 16 ΠΡΙῸΤ, ρυΐ ὅη ἴο σον ῦ Ὠδϑάηῃθϑβ. ΕἼΟΠῚ 
1Π6 Δθονα ἀδϑουρίϊιη ψα 866 τοὴψ Ῥείδῖ ρίγάρα 1 
δουΐ πίη ἢ ἃ ὈοΪῖ, θθοαυβα ᾿ἃ ψοι]ά οἰ υ ν186 
Πᾶνα ᾿ποοπῃηπιοάθα ἢϊπ ἴῃ ϑυνττηΐηρ. Ηδ ρυΐ [ἴ οῃ, 
ποῖ {Ππᾶ| ἀδοθηου σγοαυγοά 1{, Ρυζ ἔογ (Π6 Βᾶκο οὗ ἀδοο- 
τα, Δηα ουἱΐ οὗ Γεϑρεοῖς ἴο ἢ]8 πηδϑίθγ: [ὉΓ 6 ἃ ΓΘ 
ποῖ ἴο βρροβθε {ῃδὲ «εοὐέλομέ τὲ ἢ6 ψοι]ὰ αν Ὀθθῃ 
ΔΟδοΪυΐοῖν Πα ΚΟα, βίησα (ἢ6 Ογϑοῖκβ δρρὶν ἐπα ἴθγηὶ 
γυμνὸς (Κα τπ6 Ηοῦτ. ΘΥ͂),) ἰο οὔθ ψῆο [88 1αἰά 
5:16 15 οὐἵοσγ ραγιηθηΐῖ, δη( 15 ΒΕΓΡΡΘα ἴο ἢϊ5 βῃϊτγί 
ΔηΠ ψναϊϑίοοδί. ὅθ Μαῖκ 14, δ, 1. δπὰ {Π6 ποία : 
1 δαί 10, 24. δηὰ 1 οἰᾶη 6. Ογηίο. τοξοσγσοα τὸ Ὁγ 
ΓΙ Ἀπιρ6." ᾿ 

. 8. σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 1ί δβρ6ροη8 ἴο 
μα ἴβκβϑη ἔγοτῃ ἴῃ 6 ρορῃ]αῦ ρῃγδβθοίοσυ. δὸ ἀμάξας 
σίτου, ἴῃ ἜΡΙΝ: Ογὐγτορθα. [,. 2. τὸ πλοῖον τῶν 
ταρίχων, Ε δγί 8 Αημβιἢ. ο. 9. νὰ8 ρεἰδπιὶ- 
ἄυπι, Φυνεηαὶ 7,110. Υᾶε 881Υ απ ἠἤαπιραν" ΟΥ̓Ἡἁ τυΐπο, 
δηἃ πᾶν ΠΊΔΗΥ ΟἾΠΘΓ βιιοἢ ΘΧργθβϑίοη8. ἴ[ὴ νϑῖ. 1]. 
10 ἰ6. ΘΧρτγαββθα ὍῊ: τὸ δίκτυον --- μεστὸν ἰχθύων. 
(Μαγκιαπα.) (ὐδβαυθοη σοιῃρᾶγοβ (ἸςΘγ. “βου 6] ] απ 
ἀυ]ςίςι! Θ᾽ ρο Οἢ 8, οἵ σϑ]οθίῃ τη 118]. 

0. βλέπουσιν ἀνθρακιὰν ---- καὶ ἄρτον. Κυϊηοοὶ ἤθγα 
οΟὔϑογνοϑ, ἰπδί {ΠῸΓῸ 18 ΠΟ ΓΘΆΒΟη ἴο ΓΘΟΟΡΏΪΖΘΟ ἃ 

ς πὶ ὙΠΐβ δἰ ρηϊβοδίίοη ἴδ, ἰη θεά, νγν6}} Καόννη, θιιΐῖ ποῖ αἰνναγβ αἱ- 

ἰοπάἀεβά ἰο, ΟΥ ὈυΓῊΘ ἴῃ πη ὄνοι ὈῪ ἴῃ6 ρτγεδίοβδί ογι ἶςθ. ΤΊ5, 

ἴον ἰπϑῖδηςθ, ἴῃ ἴπ6 νγε}}- Κῆοννη βδίογυ οὗ Οαπάδυϊεθ δηὰ Οὐροϑ, ἴῃ 

Ἡετοάαῖ. 1, 8. ποίεε “Ὅκως ἐκείνην θεήσεαι γυμνήν : ΜΏΘΓΟ 1 81) 

ΒΌΓΡτφεά (πδ΄ ὨΟΠΘ οὗ [86 ἙΕαϊΐοτϑ βου πᾶν βεεῃ ταὶ ὈὉγ γυμνήν 

δ ἀιεδηὶ μονόπεπλον, 1.6. ἐπ ἈΕΤ οἠοιηῖδε; ἃ8 Ἄρρθδι5 ἔγοπι ννῆδὶ 
ξο]]ονν8. 80 Ευτίρ. ες. 914. Μαίιῃ. λέχη δὲ φιλία μονόπεπλος 
λιποῦσα, ΜΙ ὨεΓ 868 Μυδργανθ. 866 8150 Βρ. Ρεᾶγεβ ἰη ἰοϑ. 
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τοΐγϑοϊθ, 88 πιοϑὲ Ἴοπιπηοηίαίοτα ἄο. ““ ΕἸΒΏΘσηΘ ἢ 
δα 88 ἰογβ (38 Υ5 1.6) δῦ δοσυϑίοιῃηθα ἴο Κιπάϊα 8 ἢτγα 
ΟΠ βἤῆοσο, δηβ οοοῖς {μοῖγ πῆρα. θγῆδρβ {π6 ἀ15- 
οἴρ]68 δὰ Ὀγουρσῆς (Π6 Ὀγοδά, οὖἵ 96βὺ8 ἢδά σαυρμξ 
(6 ἢἤβῃ, οὐ οἰμογβὰ δα Ὀγουρσίι Ὀοῖϊὴ (ἢ6 Ὀτοδα δπὰ 
{πῃ 6 8. Βιι ψ ἢν {ἢ }8 ᾿ηαΙΒροϑιιοη ἴο γασορηϊζα 
ἃ Τηΐγαοϊοῦ Τδδὶ {Π6 ἢἤτο ψ88 ποί Κιηαϊοά, ογ (ἢδ 
οοά ρῥτγονίἀθὰ Ὀγ {Πδὶγ σοπηρΔΏΙΟΠΒ, 18 οἶθασ ἴτγοπι 
τῆ6 ΠΠΔΠΏΘΣ ἴῃ ψῃϊςσῇ (6 οἰγτουμπηδίδηςσα 185 ᾿ΙηΘηἰϊοηρά, 
ψ ῃϊοῇ ψου]ά ἴπ6η, ᾿πάθθά, να Ὀδθθῃ ἴοο πιὶηϊίς ἴο 
ἄδϑβογσνθ ποίΐσθ. Τῇῆδ δῦ οὗ (6 ρδββαβῷα 866Π18 ἴο 
βιραοϑὺ {πς τῃ6 αἰἸβοὶρ᾽68 ϑιιάάθηϊγ δηὰ τπὸχ- 
ΡοοίοαΪν βὰν {πΠ6 ἢγε, δπὰ {π6 ἔοοά ρῥτγονιἀεδὰ ; δηά 
1ῃαῖ 1 να8 ργτον ἀθὰ ὃν ὕδδιδ, ψποῖποῦ ὈΥ ταΐγαο]ο, 
ΟΓ Ὠοΐ, ἰ8 ποῖ 8210, Δδηά σδηηοῖ ὑὃὈ6 ἀοίογηϊηθά. 1, 
᾿ονγονοσ, δϑβδοηΐ ἰο Κυϊηοοῖὶ {πᾶ 1 18 Ὠοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓ 
ἴο ἴδἴκα ὀψάριον ον (Π6 ρ΄ τγαὶ (85 γα 88ὺ 245Λ)) ; ΠΟΊ 15 
1Π6ΓῈ ΔΗΥ͂ ΓΟΆΒΟῚ [0 Οδ]θοῖ ὑπαὶ οπθ ἤβἢ σοι! !ά ποΐ 
ΒΕ σ 6 6, βίηῆῃσα 6 ΚΩΟΝ οὶ (8 81Ζ06. [{ τν88, 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ, ἰαῦρα, διιο 858 (δοςσογάϊηρ ἴο (τς σοτηπηθη- 
ἰΔίογβ) ΨΈΓΘ την οὗ {π6 ἤξῃ οὐ τἢῃδι ἰἀΚ6 : 8ο ἐδαΐ 

λόγο τῇ Γ6 18 Ὡο οσσαϑίοη (ἢ ΗδιτηδΔη)}) ἰο γοβογί ἴὸ 
ΔΏΥ πιγαοίς 5ἰται δῦ ἴο (6 ἐδδαάΐϊηρ (ἢ ἤνα ἐΠουβαπά. 
Βεϑίάἀθβ, 6818 τηϑδηΐ ὈΥ {ἢ18 δυηιδοίϊοαἰ αἀοέϊοπ ἴο 
ΒΕ ΓΙΚΙΠΡΊΥ 1Πϑίγαςα ἢΪ8. βοῖῦοῦ πα ἐπέδηἐϊοη ἴο ῥτγο- 
ν]άδ ἔοὸσ {Π6 ἔπαΐυγα νναπίβ οἵ 18 ἀἰβοῖρ] 68: δηά 80 γε! Υ 
1 τοῦθ οῦα Ὠθθάβα, ποῖα ὝΟΓΘ ΘΗ δἱ ᾿ιδηά : 
δηά {ποῦ 15 ποίμ!ηρ ἴο ἱηάμπιοθ 8 ἴ0 Βυρροβα {ἰιδὶ 
ἴΠ6ν ψϑγθ πο υβθὰ, Βγ {πὲ ἤβῃῃ: θεΐηρ' ποῖ οἠΪγ 6χ- 
ἙΘΘΟΙΏΡΙΥ πυπιογοῦβ, θυΐ αἰ ἰαγβε, ννἃ8 β8|ὙἸΚΊηρῚνῪ 
ον ηοβα ἴΠ6 οἰηηϊροΐθῃςθ οὗ ουὖν ],οσά. 

12, δεῦτε, ἀριστήσατε. 11 τηυϑῖ Ὀ6 οὐβογνοα {Πδὲ 
ἀριστᾶν, 'ἰκ6. ρῬγαπάξγο, 88 υϑ6α οὗ 8Δηγ ηιδαέ ἰδ ίζθῃ 
Ὀοίογα {Π6 οωϑα, ΟΥ̓ ΒΌΡΡΟΓ; ηά τὸ ἄριστον, ἴῃ 
Ἠοτηογ, δηά {6 πῆοσα δηςσίθηΐ Οτθοκ νγίογβ, ὶρ- 
ΠΙἢ68 (48 6 Γ6) 8 ΘΑΓΪῪ πιθδὶ], οὐ δἥοαϊγαςέ. Απά 50 
Ατῃρη.1, 9, 10. καὶ ἄριστον μὲν ἐστι τὸ ὑπὸ τὴν Ἕω 
λαμβανόμενον. ὅδ66 {Π6 ΕΧΔΙΏΡΙ65 ἔτοιῃη Ηἱρροοταίβϑ, 
Ργοάμπορα ὃν (ὐδββαυροη οἡ Αἴδμθη. 2, 8. ρ. 96. ἀπὲ 
ἴτουη ΧΘηορἤοη ἂηὰ Ρ]αίαγοβ ὉῪ Κυρκθ. δὸ 8150 
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Ῥα]ατηθθβ δρ. Αἰμοη. 1,. 1. Αριστα, δεῖπνα, δόρπαθ᾽ 
αἱρεῖται τρίτα. ὅ66 «͵Ξο Καιοθδη δηά δίυοκι! Απεα. 
(οηνίν. [,.. 1. 7. Ηδηςε [ΐ βου] βθεῃ {δὶ Βρ. 
Ῥβᾶγοα 88 105: ἴῃ τοηάδοσίηρ 1 ὄγεαζζαδί. ὍὮγ. 
Οδρῦ6}}, Ὠονανογ, σγοίδίηβ ἰῃ6 σοϊῃηοη νογβίοη 
αἷηε, δῃὰ ἀδίδηἠβ 1 ἢ το Ἰηρσοηυν, 1 ποῖ 
ΒΌΘΟΘΘ5, ὈὉΥ ἃ τγϑίϑγθησα ἴο δποίϊθῃΐϊ οιδίομηϑ. “16 
ΔΠΟΙΘΠί8 (88 γ5 86) 566 ΤΟρΡΌΪΑΓΙΥ θὰ ἔεῦο τηθ8}5, ψχ6 
1186 ἐῆγθθ. Α8 οὔ ουν ἐλγεξε ΑἸΏΠΘΓ δηα βιρροι ἢᾶνο 
Ὀθθη τοραγαρα 85 [Π6 νο ῥγίῃοιραὶ, 10 458 ορίαϊηρά, 
ποῖ ΟἿΪΥ ν] ἢ τι89. θυΐ, 1 θα] Ιανθ, 41} ονὸσ Ευτορα, ἴο 
64}} (η6 ἢἤγϑβί πγϑδ] οὔ 16 δῃςϊθηΐβ, ψ ῃοἢ [Π6 ατθοκ8 
ΠδΠη6α τὸ ἄρίστον, ἀηὰ {Π6 1,Δ{1η8 ργαπάϊενι, ὉΥ 186 
.3νεέ οὔτ ἵνο, ψῃοἢ 8 αἴππεν, δηα τἢ6 βθοοῃά τὸ 
δεῖπνον οἵ (η6 Οσθοκβ, δπὰ εὔπα οὗ {πὰ 1,διῖηβ, ὈὉῪ 
[Π6 481, ψ ϊοἢ 15 δέρροῦ. 11 15 1ὴ6 ογάδγ (ῃδί ἢδ8 
ἤχρα [Π6 ὨΔΠ165, Δηα {Π|6 ῥγθοΐβα {{π|6 οὗ (Π6 ἀδγ δἱ 
Ψ σἢ {ΠΟῪ ψ γα ἐδίθη. ΤῊ 5 15 σΟΙΠΏΟΉΪΥ νϑγίδ Ὁ] 6, 
δη [ἢ6 Ὠδηγ68 σδηποί ὑ6 ρταάυδν αἰΐϊογοα νν} (ἢ 6 
[Ἀ5Π10Π5; τη σῇ 1658 σδη ΠΟΥ Ὀ6 δοοσομμηοάδίοα ἴο 
ΘνΘΓΥῪ οσσαϑίοηδὶ σοηνθηΐθηςθ. Ουτγ δησαβίοτβ ἀϊηθά 
δῖ 6Ιθνοη, ἰογθῆοοῃ, δηἀ ΒῈΡΡΕα δἱ ἥνο, αἴἴεγποοῃ. Βιυΐ 
1 Ψ}1}} ποῖ Ὀ6 τπουρἧ Πϑσθββαάγυ [ἢδιν βου] 6981] (ἢ 6 
ὑυγοακίαβι οἵ οἷἅιγ 88:1] ΟΠ" Δ Ὁ]6 ΡθΟρ ΘῈ ἀϊπηογ, δηα {Π|6]ΓΣ 
ἀἰπΠΘΓ ΒῈΡΡΟΙ, Ὀθοδιι86 ἤθΥ σοϊηο]46 ἴῃ τ(πὴ6 Μ]Ὦ 
(Πο86 πηθ8]8 οἵ {Π6 ργορθῃιοσβ. 70 :πἰγοάμπςβ [ἢ6 
πᾶπι6 ὀγοαϊίασί, ουὰ ὑυϊ τηϊϑοδά, Ὁν ρινιηρ ἃ 
στθδῖθγ ἀρρδάγδῃςα οὗ ΒΓ 1η [ὨΘΙΓ ΤΠΔΏΠΘΙΒ ἴο 
ΟὐΓ οὐ ἰΠδπ ἔλοϊβ Ψ1]} }υβι γ." [10 νὰβ αἰϊουννγαβ 
οἈ]]6ἀ {Π6 ἀκράτισμα (866. ΑΡο]]. οχ. Ηοι. δῃὰ 
Ῥῃανοηϊηι5), δΔηά ἀδηοϊοα αὐηπον. (δεα ῬοθγὶΖοῃ. οἢ 
ΖΕ αη . Η.9, 19.) [πὰ {[πΠ6 πὸν Μαεοραοῃΐϊδῃ δῃά 
Αἰεχαπάγίδη ἀϊαϊθοὶ ἄριστον βρηϊῆθα οὐὔπα, οὐ ἀτν 
"πϑαὶ, Ὀαϊηρ ΒΥΠοηυπιουβ τὶ} δεῖπνον, εὐωχία, δοχη 
(5σπαοῖ) δῃὰ ἀριστᾶν, Θαι!ν4] οηΐ ἴο δειπνεῖν. ᾿ 

12, οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτὸν. 
Ιη {Π6 ἱπίογργοίδιίίοη οὐ [818 ραβϑϑᾶρθ σογα το ΘΕ Ὠζϑίοσϑ 
ἀϊβεσν, δοοογάϊηρ ἴἰο τὸ βἰρηϊποδίίοη ΠΘῪ Ἀ5βιρῃ ἴο 
ἐτόλμα. ἘΜ Υπηυ8, ἃηα τηοβί Ἰπίεγρσεῖεσβ, 88 16 
ΔυΙΠοΥβ οἵ οι ἘΠ ρ 151} ετϑίοη, Ὠοδατρ6» ὅϑουα ]θι, 
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δηὰ Μιοβδ6115, ρσῖνα 1 (Π6 ἐὉ}} βθηὴ86Ὲ οὗ ἄαύεα. 
Οἰδοῦβ, 88 Ηεροίηβιιβ, Ρρδαζοθ, Μασγκίαπά, Κυϊποεῖ, 
δηά ΤΙτπιδη, (Κα 10 48 ρεοηαβίϊς, γοηἀθγρ᾽. ““ ΠΟ 
Οὔ δϑκοά.᾽ Βυΐ {815 ῥγιηοῖρ]6, ψ ῃοἢ 18 αἰνγαν8 
Ρτδοδγίοιϑ, ῃδϑά ποῖ ἤϑγα 6 γεβογίβα ἰο. 1 ργϑέοθσγ, 
φῖ ἢ Οδίακογ, [βδρο, δὰ Οδηρθ6}}, ἴο σῖνα 1ἴ {116 
δοη86΄ πυοἱμὲέ, διιδσέϊπεϊέ, σαγοί, νυοπέμγοα,"Ἐ 85 ’ῃ ἤοπι. 
ὃ, 7. 
. 15. ἀγαπᾶς με πλεῖον τούτων ---- βόσκε τὰ ἀρνία μου. 
Οὧιν ],οτὰ «βκοά Ῥρίοσ ψῃϑίποῦ ἢ Ἰονοα ἢπι, ποῖ 
(Π4ι 6 ἀοιδίοά οἱὗὨ [8 ἰονθ, οὔ 88 Ἰψῃογδηΐ οὗ ἐξ 
(ἴον βιιςἢ ἃ Κπον]θάρε πιυδὲ Πα αν δὰ ψἢὸ Κπονν 
8}1 {πΠ1ηρ5}, Ὀυζ 1ῃ ογάθογ ἴο 80 τηυσἢ (6 ΤΌΤ δχοϊία 
εἶα ἰΙονα οὗ Ροίοσ. ΜΜοζϑονοζ, 85 (ἢδί Αροβίία ῃ δὲ 
ἀεηϊοὰ πὶ τἢγιοθ, θὰ δι ΟΥΥ αν ]εα ἰἷ8 ον 
[41{Π]685η685, 80, 1ὴ ογάδθγ τηδὲ ἢ6 τηρῇῃΐ ποῖ ᾿δηςο- 
ἔογναγα θ6 τοργοδοῃθα ψ] ἢ 1{, οΥΓ Ὀ6 τπουρῆς υη- 
νον οἵ [π6 Δροβίο!!ς οῇῆσο, οὖν [οτὰ, 1π {Π6 ῥγο- 
86Π66 οὗὨ [18 αἰδοῖ ρ]65, δάνογίβ ἴο {18 οἰγουμηβίδηςσθ, 
88. Μ6]] ἰο δνίηςθ {ἢ6 ϑποθγσθ γερθηΐδῃησα δπὰ πη- 

Ὁ ἡ {Π|85 υϑ6 Οὗ ἴἢπ 'ινογὰ, τ. ΟδιρὈ6}} ἢδ88 {πὸ ἔο] οννΐηρ᾽ 'ἢ - 
δἰγιοῖίϊνε Γοπικφι “[Σ ἰδ οἴ ἃ πιδῖὲ δχρίεινε, θυ ἤθη )οϊπεὰ 
1 ἃ ποραῖϊνο, 85 ἴῃ (ἢ 8 μ]αοα, 1ἴ οἴἴΐθη δχαργεβδθβ ἃ αϊϑἰ ΠΟ] δ ἢ 
ΔΙϊϑίηρ ἔγοπιὶ πιοιἰοοίν, (δ᾽ σαν, Γαβροοῖ, Οὐ Δ Δνθγβοηθθδ ἴο ὕὑὰ 
τσοὺ Ὁ] ΘοπῚ6 ἱπ υϊτ ρ’ ὉΠ ΠΘΟΘΕΘΑΤῪ αἰοϑοη9. ΤΌΘ τνογὰ 3 ἰτῃπ)6- 
ἀϊαίεῖϊν ΓΟ] οννίηρ;,, ἀποιοίηφ ἐδαὲ ἐξ τας ἐὴε πιαείετ, εοηῆγιη ἴπε Σεῖεγ- 
Ριείδιίοη ον βρίνεῆ. 786 σοπμηοη γὙδογοίθη ἄμγεί ποέ, ἰοὰβ ἴο 
ΘΟΏΨΘΥ {{π Ἰάφα ἰῃαὶ Οὐγ [οὐ 5 ΤΠ ΠΏΘΓ οὗἁὨ σοηνεγϑίηρ νυ] ἢ Πἰ8 Ὠ]15- 
αἰρ[65 νγὰ5 ἤδγβῇ πὰ [ογυ!ἀϊηρ, (μὴ νν δῖος ποι πρ᾿ οΘδπ [6 ὨΟΓῈ 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἴα. δ) ἰἃ ποὲ Ῥγέδηιηιθ 18 Ὀδι οΥ, 88 1ἴ ἀ065 ποῖ 5ιισρεβὲ 
ΔΩΥ Διί ΘΓ Ὺ ἴῃ ΟΣ [μογὰ ; Ὀυῖ [1 Ρ]ΔΙ ΠΥ ᾿παρ 65 νυ μα ἰ8 ᾿τη ρ᾽ εα 1π 
6 ννοτάϑ; ἴδαΐ, ἰῃ τῇς Ὠϊϑίοτί απ 6 ἡυδντηοηῖ, ποτα νου να 
Ὀδοῃ ρῥγεϑυτρίϊοη ἴῃ μακπρ' [μα ᾳιεδίίΐοη, ΤῈ ννωτὰ οϑέετεα 18 ἃ 
ἸΏΘΓΘ δχρ]είΐνα, Τλοιρλὲ ἰὲ πδοοοϑαγψ, ἰῃουρἢ γε ἀΐπρ ἂῃ σρμοοίϊε 
πηεδηϊηρ ἰῃ [18 ρΐδοε, 18 ον θην ποὶ ἴῃς ταϑδηΐϊῃρ οὗ ἐτόλμα. 
ΤΠ ἴεγηιβ υεπέμγεα ποὲ, ἴῃ ΤΥ ορίπίοῃ, σοῖθ6 υρ Θοπεϊγεὶγ ἴο ἔπ ϑεῆϑα 
οἵ {πε δυιίθογ ; ὑνϊ ἢ 18 ἴο Θχργεβ8 ἃ Ὀδοκυναγάπεβϑθ ργοοθθάϊηρ; ἔγοσι 
ὯΟ Οἴδοσ ἔδαγ (βδὴ {παὶ νυ ἢ οἢ τλδὺ θὲ ἴπε ςοηδοαθεηςε οὗ ἴδε τηοϑὶ 
Ρεγίδοϊ δβϑίθετη δηα νϑῃογαίϊ οη." ' 

[19 ἴγοἷγ γειηγκοὰ Ὀγ 1,ἀπρ6, {παᾶΐ (ἢ 6 ΤΟΡῪ μᾶϑδάροβ βἀ ἰποεὰ ὃγ 
Βοϊηδίυϑ, ἴὴ οΥγοῦ ἴο δῆονν (Παῖ ἰζ 15 83η. Ἔχρίεἰἶνο, ρτονο ἴ6 εοπέγατγῃῳ ; 
858 ἢΪαϊ. ῬΟ]Π, 1..}. ὃς ἂν μείνῃ ἂν τῇ δικαιωσύνῃ καὶ τολμήσειεν 
ἀπέχεσθαι τῶν ἀλλοτρίων. Ὑὶγρ. Ζ.), 8. “μάδ Ὠοθμο8 σοὨίδιῃοΓε 
ομεβ. ᾿ , 
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[ἀϊσηρᾶ Ἰονό οὗ Ρείεοσ, 88 δ'βο ἴο βῆον [18 ἔὈγρΊ νη 685 
οἵ ἰῃ6 οἴξηςθ, δπὰ ἴῖο 58:6: ἢ18 ἰἀρῆτϑς 1ῃδι τῃϊ5 
αἸβοῖρ]6 βϑῃουϊἁ μὲ βδῃιγυβίθ ἃ νὰ (6 οὐ ἐϑεῦνο 
ΟνΘΓΏΔηΟΒ οὗ {πε (ΟΠ γιβίίδη ἥοοκ. Ουγ 1,οτὰ 8818 
τα ἐλγίοσο, 181, ἴῃ Ογάδγ ἴο ᾿τρτο885 (Π 6 ΠΟΤΕ Β(ΓΟΏΡΙΥ 
ΟἹ ἢ]8 πϊπὰ {Π6 ᾿η]αησίίοη τ ψ Ὠοἢ Πα [ΟἸ]ονοα 
ὮΡ {Π18 φυεβοη. Φαϊγ, Τὸ βῆδθνν Ῥείθγ. ον νθσῪ 
ἀεόεβί τε Μ88 (ἢ]5 [Ϊ8 ἰονα ἰο ἢΐπ). 6 δά άγθβϑϑ 
Σίμων Ἰωνᾶ, τηυβὲ αν τοδὶ δἀ ἰο Ῥεῖογ᾽β πηϊπὰ (ἢ 6 
π|6 ψ ἤθη “6805 Πδα 8016} Ὀεβίονθα οἡ ἢϊ [18 
ΡΓαβθηΐ ΠπᾶΠ16 (566 Φοἢη 1, 42), δηὰ σοιῃπηθηαθα ἢ 5 
ΠΟΠΒίΔΠΟΥ : δηά {18 σου] θο!]οἢ τηυϑὲ ἤάτο ἢ]]6οὰ 
[πὶ ἢ ΒΠ8Π16. 

Βγ τούτων ΝΥ Ὀγ. Ροάᾶτοο, ΜαγκΙδηα," (ΟΣ ἠογ, ἀπά 
Βοϊΐθῃ δχρ δίῃ, “ [ἢ686 ἢβῇῃθϑ, ἢβῃϊηρ νεϑβ8586}5,᾿" ὅζο. 
Βυΐ {18 18 ἃ ΥΘΓῪ τρια 56Π586, 8ΔηΠ ποΐ βιιρροτίοα Ὀγ 
[ἢ6 δυθϑοαιδηΐ ψογαβ : πὰ 1 15. Μ6}} ορβοσνϑά Ὀγ 
Ὦτ. Ζογεη (ϑδγηι. νοὶ. 1. Ρ. 882), {π4ἰ Ρεῖογ τπαῖρῃς 

ΟἾονα Φε6ϑ8 πιοῦθ [ἢ8η ἢ 656 [ΠΙηρ8, δηὰ γοΐ ποῖ Ἰονθ 
πὶ πιο. 'ΓΒδ Ὀεβὲ ἰῃητοσργοίθιβ, πονγανοῦ, (485 (Π6 
ϑυδο Ψεσγβίοη, ΕΠ τ5, Γηρα, Ἰ)οάάτιαρο, 
Ολρῦε}}, Κυΐηοοὶ, δηά Τιίμηδη.) ἴάκ6 ἰΐ ἴο πιθϑῃ, 
““1)οβῖ ἔῃοιι Ιονα 16 πιοῦθ {π8ῃ 16 Ὺ ἀο ἢ" ΤῊ ηι|68- 
(ἸΟἢ πιᾶὺ ἐδὼδ Ὅ6 σοῃϑβιἀδγοα (10 ιτι86 (ἢ6 ψνογάβ οὗ 
Οὐδ ρὈ6}}}) 88 βανϊηρ τεΐίδγθηςθ (ο (ἢ ἀδοϊαγαϊίοη ἔοτγ- 
ΚΏΘΥΪΥ τδᾶάδ Ὀγ Ῥεῖογ, θη ἢ 6 βθοπηθ ἴο ἀγγοραίθ 8 
ΒΌΡΘΙΙΟΥΥ ὐονδ {ἢ 6 τοϑί, 1ῃ Ζϑδὶ [ῸΓ [γ15 πηδϑίογ δηῆ 
βίθδαϊ 688 ἴῃ 8. βοῖνῖσθ. 7ἠοισὴ ἐδΐοιι σἠομίαδέ 
»γουθ α δπατὸ ἐο ἐΐεηι αἰ (βϑΑγ8 "6, Μαίι. 206, 88.) 7 
που «υἱέ δδ οποσπαγεά, ΤὮ85 ρίνοϑ ἃ ρβθοι 14 Γ ρῥτο- 

Ἐ Ϊὴ {16 νγογάβ ἀγαπᾶς με πλεῖον τούτων, 7681. ροὶπίς, ᾿ΐί 566 ΠΊ8, 
ἴο 8 πείξ, δοαὶ, δΔηὰ ΟἴδΓ Ἰηϑι Γαμηθη(8 οὗ ἢΐ8 γί δη4 ρϑῖῃ, νυ ἢ ϊο 
ἵνεγε )υ81 ὑγ. Ῥοίεν δῆβννεῖβθ, γεα, ],οτὰ, δου ἱηποιοοϑὶ ἰῃαὲ 1 ἰοῦο 
ἐλεε πιοτὸ ἐδαπ ἐΐεεε ἰἠμἦηρε: οἴ Βοσγυνῖβα ἰΐ νν}}} ποῖ Ὀ6 ἃ ὅ1}} ΔΏσννΕΓ, 
Ὀυῖϊ νν}}} Ιϑρᾶνθ τοοῖ ῸΥ 8 γεβϑογῦθ. “6511 τηδδηϑ9, τυομέεἰδὲ ἰἤοι ταί δεν 
δὲ οπιρίουψεὰ ἐπ πιῷ διιδῖποες ἔδαπ ἐπ ἰἠὶπε οὐὐπ ἢ εαἰοἠϊηρ οΓΓ πιοπ, 
ταίδεν ἰδαπ εαἰεῆὶπρ οὗ ῆ5λε5 5 (Μαικ)δηὰ.) 

- [πὶ τουϊδίίοη οὗ {πε σοτηπιο ἰηἰεγρτγείδαίίοη, ΒΡ. Ῥθᾶγοα οὔβθινεϑ, 
{πὶ 1ἴ ἀοε9 οί 5δεδαι ὈγοΟῦδῦ]α ἰπΠαὶ 2658 βῃουϊὰ Ρυϊ ἃ φυσϑιίοη ἴο 
Ῥοῖεγ νῃϊοῖ 6 σοουϊὰ ποῖ μοδϑί Ὁ] δῆβνυνεσ, Ὀεοδιδα ἕν σοι] ΟὨΪΥ 
.«Κηονν Ὧϊ8. οννῃ ἀδριοα οὗὨ ἴονα ἴοσ {ζ6ϑιι8, ποὶ ἰῃαὶ ΟΥ̓ 16 οἴοεν Ὠ15- 
εἰμ]ε8. Βιῖ ἴὸ {Π18 566 {Π6 δα: 5}Ο ΟΥὟ δηβννεῦ οὗ (αι μθε}], ἱπέγα, 
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ῥτγιεὶν ἴο Ῥείθγ᾽βΒ γερίὶν ἤθσγθὸ. (Οὐοηνίηςοά, δἱ Ἰοηρίῃ, 
{πὲ ἢ18 πηαϑίογ Κηονν ἢ15 Ὠραγὶ Ὀσίῖοῦ [ἢΔη Π6 ἢΠ]Π1- 
867 σοπβοῖοι 8 δἱ 16 5886 ἰἰπη6 οὗ {πΠ6 αἴδοῖίοι 
νιν οἢ ἢ6 Ὀοτγο ἢ), ἢ6 ἀδῖθ8 τηδῖκα {π6 ἀροϊαγδίοῦ, 
ΔρΡρθδιηρ ἰο {Π6 1π|8}}}0]6 Ἰυάρα Ὀεοίογτα. ψἤοσὶ 6 
ϑίοοά, 88 {Π6 νοιοΐοῦ οὗ ἢ15 ἐγσυῖῃ. Βιυιῖ, 85 ἴο 15 
[6] ]ονν αἰβοίμ] 68, ἢ6 15 ποῦ ἴδυρῇῃς Ὠοΐ ἴο 4551:1Ππ|6 [ἢ 
ΔΏΥ 1Πη5. Ηδθ ἄδγαβ ποῖ υἱοῦ ἃ 531ηρ]6 ψοτγιὶ ΠΟ 
νου ϊὰ 16δ ἴο ἃ σοπιραγίβοη νι [Πο66 ἴο ψῃσπὶ ἢ6 
Κηον [15 νοοίυ] ἀσίδοις.οη τηδα6 ἢ πὶ ἀρροϑγ 30 τη ἢ 
Ἰηΐοσιοσ. 7ὸ ἐΠ5 ἱπίθγργοίδιιοη 1 Κηον ἰτ 18 ὁ9Ὁ- 
Ἰεςιοά, {παῖ οὐὖγ ᾿οτὰά σδηποῖ θ6 βϑιρροβθα ἴο 85Κ 
Ῥεοῖογ ἃ αυοϑίίοη, ψ] σῇ (ἢ 6 Ἰατίοῦ τν88 οί ἰῃ ἃ σ8ρ8- 
ΟΙΥ ἴο ΔΏΒΨΕΓ; ἔογ, (πουρῇ ἢς 88 σοηβοῖοιβ οἵ ἢ]5 
ΟΥ̓ ἰονο, 6 οσοιϊά ἢανα ἢο σογίδιη Κπον)οάσο οὗ 
{Π6 ἴον οἵ οἴπετβ. Βυΐ ἰο (δῖ8 1ἴ τηὴδυ 6 151} 
ΔΏΒΟΓΘα, (ἢδ΄ βυςἢ 4 68[100}8 ΔΓ6 ποΐ υπαογβίοοα ἴο 
ΓΟαυΪΓΘ 8 ΔΉΒΘΓ ἴσοπι ζἀποιυίοαρσο, Ὀὰὶ ἔτοπι ορὶποΉ. 
Ῥεῖ αι οῆσθ βῆθνῃ ἢ! π|56}} ἔογνναγάὰ δηουρὶ ἴο 
οὐίτυ δ ἢ]8 ορίηϊοη υπαϑκοά, ἴο {π6 ἀϊβδαἀναηίδρο οὗ 
{πΠ6 ταϑί, σοπιραγθᾶ νι ἢ 561. Ποη 8 [μοσὰ 
βαϊὰ ἴο {Πθῖ, “ 75 πῖσἠέ 17 «ἠαϊΐ ργουε α 5παγέε ἴο 
ψοι αἰΐ," Ῥοῖογ νγὰ8 ἴΠ6 ΟὨΪΥ ρούβοη ψῆο νϑηϊυγοά ἴο 
σοηϊγαά!ος ἢϊπὶ; ἴογ, {πουρὴ Πα δά θα {πῶ 186 
δλῥα οὐυο τρηξ Ποϊά ροοα ψΨΙὮ γεαβροοί ἰο τῃ6 γοϑῖ, 
6 δίϊιγπιδα (δὶ δὴ Ἄχοθρίίοῃ οὐρῇϊ ἴο Ὀ6 πιδάδ ἰπ 

[18 ἕδνουγσ. “71 λοιρσὴ ἐδοι σλοιμίασέ ργοῦξ α δῆαγο ίο 
ΤΗΕΜ αἰ, 7 πουον εὐἱδέ δὸ οηδηαγοα." ΗἩἨΗἱ!5 5ιἰδθποθ 
ΠΟῪ Οἡ {Ππδΐ| ρᾶγὶ οὗ {Π6 αιασβίϊοη ψῃϊοἢ σοποογηρα 
[18 6] ]|ονν 1861 }0168, 8068 Κ8 βίγοηρὶ)ν 1Π6 53|1841ὴ6 ἢδ 
ἢδα οἡ τϑοο δοίτηρ [118 ΤΟΓΠΊΘΙ ργθϑαιϊιηρίίοη ἴῃ Ὀοδϑῖ- 
Πρ, ΒΌΡΘΙΙΟΥΓ ΖΘαὶ ἀπ ἤγηΠ685 ; δη4 βῆδν 8 τπὰΐ 16 
Ἰοϑϑοῃ οἵ ΠΥ δηἠ 86] Καονίθάρα ἢ δα 50 
Ιαἰεὶν γεσαὶνοαὰ πδ)ά ποῖ Ὀ6θη ἰοβί." Ποάατιαρα, ἴοος 
ΟΌΒΕΓνΕ8 ἢονν πιοάθβι!Υ {Π6 τϑρὶγν 18 δἀ)ιιϑίοἀ ἴο 186 
56η86 ἅῦονθ ἰα]Ϊὰ ἄονψηῃ. Ῥαοίϑθσγ ἀοϑθϑ ποῖ 1ῃ [8 ΔΒΓ 
δά, ““ηιογε ἐΐαπ ἐΐον ἄο ;" δὰ 115 Ὀθϑι {Ὁ} οἰγ- 
συπιϑίδησα ἴῃ ἴῃ6 ΔΉΒΨΘΓ 56 }8 πὸν τυσῇ ἢ6 88 
ΤΠ διε δηά ᾿πηργονοα ὈΥ [Π6 τοπιθιηργαηςα οὗ Ὦ15 
]]. 
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1δ. βόσκε τὰ ἀρνία μου, 1. 6. εαγεζμέψ δὐλορλονγα πῖν 
ἰαηιὺδ, ἑοπα την δήθορ. (δε Μαῖϊ. 16, 18, 8.44. δηἋ 
186 ῃοί6.) Τἢϊ8. πηθίαρῃοῦ 18 ἰγθαιθηῖ. δα “ο}}Π 
10, 11. 8ο Ευτρ. Τδηγθηϊα, ἢ. 16. ψθγα 1ἴ 18 
ΓΘΙΏΔΓΚΔΌΪ6 (ῃδὶ {Π]5 πηοίαρ ΠΟΥ 15 ΔΡΡ 6 α (ο ηιξἐέαγῳ 
ΔΗλιΓΒ : ἄρξεις ἄρ᾽. οὕτω ---- χρὴ δέ τὸν στρατηλάτην, ὅμως 
δίκαιον ὄντα, ποιμαίνειν στρατόν, 1. 6. Ὁ π ΟΠΒογ 8 
Οταΐῖ. Εμῃθρ. ἴῃ Ῥγοοορίαπλ ἃρ. Εδῦγ. ΒΙΡ]. 8, 864. 
τὸ τῶν νεῶν βοσκεῖν ποίμνιον. ΖΕ βοδη. Επμπ). 91. 
ποίμνιον ἐμὸν Ικετήν. 866 Ριπά. ΟἸγηρ. 11,9. Μαυοὴ 
ἢδ8 θ6θῆ 8814 ὈΥ ογι [168 οπ Π6 αἰβδγθησθ θθίνθθη 
ἀγαπᾷν δηῃὰ φιλεῖν, βόσκειν Δῃἀ ποιμαΐνειν, ἀρνία, δπὰ 

“πρόβατα. ΤΠοΥ οὔβοινα {πὶ ἀγαπᾷν ἢδ8, 41} {Π6 
οχίθηΐ οἵ βιρῃιβοδίοη ἔουπά ἴἢ αἰξέρονγο; ἰῃδὶ φιλεῖν 
18. ἃ δίΓΟΏΡΘΓ [6 ΓΙ), Κα ἀηιαγο. 'Γμυ5 Ηδβυοὶ!. φιλεῖν 
κατὰ ψυχὴν ἀγαπᾶ. Βοσκεῖν (58 Υ {Π6}}) 48 ΓΟΐΓΘΏσΘ 
(ο [86 Ὀιυι81Π 698 οὗ 1ηδἰγυςίοη, 8πα ἴδ ΠομἸΒῃτηθηξ 
οἵ {6 508] ; ποιμαίνειν ἴο ἴΠ6 ρονογημπηθηΐ οὗ (ἢ8 
οπγοῆ. “ΒΥ ἀρνία (οῦϑεγνθϑ Κυϊηο6}}) ἃγα πηϑδηΐ 
Πα 1688 δανδησρα, δῃὰ Ὀγ πρόβατα 1116 ποῖα ρογίδοΐ 
ΟΠ γιβδη Ρῥγοίβϑϑοσβ. Βιιΐ 4}1} {686 ννογάβ᾽ γββρθο- 
{ἰν ΟΙῪ ἃΓΘ ὨΘΔΙΪΥ ΒΥΠΟηγΙηΟΙ8 ἃηἃ σοηνθ..}}}}6 [6 γιη8.᾽" 
ΤΠ 881η6 νον οἵ. (Π6 βιι0)]6οἱ 15 ἴάΚθὴ Ὀγ ΤΙ ΠΔη. 
Μαικίδηά οὔβογνεϑ ταὶ (ῃ6 αἀἰξδγθεησθ Ὀδίνθθη 
βόσκειν δῃιἰ ποιμαίνειν, σΘΏΘΓΑΙΥ πορίοοίοαά, ουρῇξ 
σΑΓΘΙ ΠΥ ἰο Ὀ6 διε δα ίο. ““ΤὮδ ψοιησ οπθ5 οὗ 1Π8 
ἤοοϊκ, ἀρνία, (βαγ8 6) ἃγα ἴο Ὀ6 ΕΕῈΡ ΟΥ̓ {Π6 ροοά 
ΒῃΘΡΠΘΓα ; (Π6 φσγοιῦη ὁπ65 (πρόβατα) ἴο 6 φουεγηεά 
ἃπα ἐθα." [ σληποίῖ, ἤονανοσ, δϑβθηΐ ἴο (Π6 ροπίἰοη 
οἵ Κυΐποεὶ δηὰ Μοσιιβ, (ῃδΐ πο ποῖ 15 πηθϑδηΐ ὈΥ 81} 
{Π6 ψογαβ [Π8ῃ “ {1 ργθ 6886 46 0685 σορίιι Π160 :᾽ Β1η66, 
Παᾶὰ οἷν [στὰ τηρϑηΐ "0 η1076, ἢ6 νψουϊά ἢᾶνα 6χ- 
Ργοβϑϑϑθά {(Πὰὺ 8686 ἴῃ [ἢγθϑ οὗ ἴοι ρα ψογάβ, δηὰ 
ποῖ ταρϑδῖθαά [τ [γ]1ς6, δηα δδοῇ {{π|6 αἰ νουβ θα 1 
ΜΠ ΒΕΓ Κρ πηοίδρηοιβ. [{ 15 ἃ τῇογα ἀδηροιοι 5 
ΠΟ μι: ἴο ΡΔΥῪ πὸ δἰϊθηςοὴ ἴο τηϑίδρῇοΓβ, ἤδη ἴο 
ΔΥ͂ Δῃ ΔηΧΙΟΙΒ δέγε85 Οἡ ΠΕ], 86η86, ἃ8 αἰ {Π6 
(οσςεοίδη8, 8ηἃ ἀνθ [δῖηροα, ἃηα οἴἢοιβ. Β651668, 
1ῃ6 Ι68800 νγὰ8 πηχδδῃΐ ἴογ [Π6 γαεβί οὗ (ῃ6 Αροβί]6β8 88 
611 ἂἃ5 Ρείθγ, δῃὰ, Ὀγ {πεῖς πηθδη8, 8} ϑιισσθβϑῖνθ 
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Ῥαϑβϑίουβ οὗ Ἔνθ ἂρ. “Οὐγ στὰ (ουβογνοϑ ι- 
Τη8) 6415 {Π6π| ἢ 8 σ΄θορ, βίποθ 6 ἰδ!ά ἀονη ἢ 5 
1Πἴ6 ον [Π6π|, σρονθγηβ, δηά ιἰοίδη 5 {ῃ6π| (866 Φοβ 
10, 11. 8644.): ΟΡ, 88 δι. Ῥϑὺ] βδαγϑ8, (Ας(8 20, 28), 
Ρδοδυβ86 ἢ6 88 γϑαθοπηϑᾶ ἴη6 (πυγοῖ ὈΥ ἢ18 δ]οοά. 
566 «'8ο Ερῃ. ὅ, 25. 58:50.ᾳ. ΤΠ ΠιοίΆρ ΠΟΥ 'γ88 βϑοιηδ- 
[0165 ιι56 ἃ ὈΥ 16 ΒΑΌὈΙΠΒ, δηὰ ὄδνθη ὁσουγβ ἰπ ἐδ 6 
Οτθοκ ΟἸδββιοαὶ γα γβ. 866 1Π6 δχϑιρῖθ5 ἴῃ ὟΝ εἴ- 
δίθϊῃ, δηἀ 4180 {Πἢ6 ρϑβϑ8αρθβδ ἅρονθ οἰϊθά. Βιιΐ ΨΥ 
(Ὁ ΤΊΔΥ ὍΘ Δ5Κ64) 18 16 ὈΓΙΏΔΟΥ ρσίνοπ ἰο Ῥοίογϑ 
Βοοδυβϑ (βαγ8 ΤΙττ8η}) Ῥϑίοσ ψ8 (ο 6 ἴῃ6 ἢγϑβε 
ψῇο 8Π0014 ργθδοὴ (τί, δηὰ ἔοιπαὰ (6 ΟΠ γιβεδη 
Ομυγοῆ, Εογ ἐλαέ τοαβϑοῇ οἷν [ογὰ “4116 ἢΐι ἤοεΐ, 
1.6. οῃ ψἢϊοῃ ἢ βῃῆοι! ἃ ουἱ} ἃ ἢ15 (πτοῇ, δηὰ πο ὴ 
ΠΟ ἔογοθ βῃουϊά ἀνα] ἴο δυρνοτί. (Μαίί. 16, 18.) Βυὶΐὶ 
Βιιοἢ δηα 80 σοπβίβϑῃηίϊ 8 [ὉΠ] νοῦ οὐ Ὁ γϑί, ἰδοῦ θοῦ δηα 
ἀοίδηάον οὗ τὴ6 (Πυτγοῇ, Ροῖον βϑοιηρα ποέ ἰο αν 
ΗΓ Πογίο ἀρργονθα ἢ πηβ6] ἢ, ποθ ἢ6 ᾿δά ποῖ οὔἱγ 
ἀεβογίθα ἢἰ8 [ογὰ, θὰϊ ἀδηϊεά ἢϊπι|. Τὸ νὶρα ουΐ 
{Π18 βία, δηά ἴο δνίησο 8 ἰΙονὸ ἔοσς Ρεοΐογ, δῃά ἢ15 
τφοπβαρῆοο ἰῃ [8 Ζοᾶὶ δῃηὰ ἔυζιγο Πα δ" γ, ννὰ8 οἷ 
1, ογά 8 ργθβθηΐ ρυγροβθ. ͵)κᾳε ὅγὰ ποίΐ, βονανϑγ, ἴο 
ΓΘΟΟρΡΏΪΖΕ δὴ βου 6 ὈΓΉΠΔΟΥ ΟΥΘΓ 4} ἴπ6 οἵιοὺ 
ΑΡοβι168 δηὰ ἰθδοῆθιβ; ἴογ [Π6 ΨϑῪν βΒ8Π|6 σᾶγο οἵ 
(Π6 ΟἸαγοῖ πᾶ ἢ δη]οίηθα οὐ Ῥείεσγ, [6 α]30 
σοι 64 (45 Μὰ ἢανα ὑὈδίΌτγα ορβϑεγνοϑά) ἴο {Π6 οἵδοῦ 
ΑΡοϑβι!68. 

16, 17. λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον ---- τὸ τρίτον. [Ι͂ῃη 

ἃ ΤῊΘ ραδδβαμε ἰδ [8 ΕἸΘρ Ωγ ραγαρἠγαϑειὶ δηὰ {ΠΠπιοίγαϊοα Ὁγ Ὁ εἰ- 
δἰεΐη. “Τυ, αυἱ στη οοπίειηρῖι ΟοἸϊερδγυπὶ ἴς )Δοίαοιϊ, Μαῖί. 26, 
38, 835. εδίίδηιν γεγο ποοίβ ὑγοιηἶβδὶ ἱπλ ΠΟ ΏΊΟΡ ᾿Ὼ6 {πΠΓΡΙΙΕΓ Ὡθραϑί!, 
αὐδυς Ὧ6 γΓοϊΐηθ68 δυάδι) δηϊηλτ ὃ 8 νΟΙῸ τη οϑι!ου ἔδοί 8 65, [ἃ 
αἱ ρεσοαδίὶ δαπγ5οὶ ἴα ριιάδαϊ ρορηἰϊοδίαυε κἡὶ υκαΐς. 9, 38. Τὸν Ἔεαπάειο 
υεϑίϊοπεῖὼ γορεῖϊ, οὐπλ αἰϊχυὰ ναγίαι᾽οηΘ. ϑεσιηάὸ ἀἱοὶϊϊ ; που 78τὰ 
αυθῖο, υἱγι πὶ πι|6 οΪ08 [ιἰ8 α}} 85, 864. υἴγοπη ΟἸΏΪΏΟ πη6 αἰ 86. 
Αἢ τὰ Ὀδης οσοῃδίἀεγαίβ εἴ εχ δηΪΠΊ0 Ἰο δ γὶ8 ὃ σεσογάδγε, αυὰπὶ ἴε- 
τηεῖὰ οἷϊτι ργου 56 Γ18, οἵ αυὰτῃ [απο γὰὸ ῃΓοιηΐϑϑιιπὶ ἔε ε ]εγ8. Τογιὸ : 
αυϊὰ αἷο ἢ Ὡοη τ26 αἰ} }ρ᾽8 δοίυπι, γε) 8188 οἰΐδηι ἡ ηδείΐ, πιίοιιαι 
νἱιἂὰ ἀοῦογε 6886 ΟἈΓΟΓΈ ΠῚ ὃ ἸΏΘΠ6 8Πη85 Π|}]Δ 01} }π8ἴ8 αιιεοϑιτἃ ὃ ἐδ ης 
ἰδὲ Ἰμθηϑ8 δϑῖ, τιὶ ν6}18 σοῃδίδῃϊον τη ΔΏΘΓα ἴῃ πηοὰ διηϊοϊτἰὰ ; εἴ φυεενὶδ 
Ῥοιίιι9 δι} γα μογίουα, 4υδια τὴς ᾿ΐογιιπ) ὀθβογοσα ὃ ν]ά. ἴῃ 20]). 1], 
5. Ἴ ον Ρείγαμαι. ἱη ει γοραν!, αὐ 111 Το οηθα) ριτβὈογοῖ {0} |16|8 
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{πΠ6586 ψογὰβ ἰἤθῖθ πϑῪ, ἰηάἀθθά, β6θπὶ βοπηθι ηρ; 
ἰδιιϊοϊορίοαϊὶ : Βυΐ ᾿ξ 18 τϑίῃεγ ἴο Ὀ6 σοῃϑβιἀδγρα ε]6- 
σαηΐ; 8ἃ8 ἌρΡρθδΓΒ ἔγοπὶ ἃ 51:0}}18Γ ρᾶ5888ρῈ οὗἨ Ατ᾽βίορῇ. 
Βδη. 868. αὐδῴ, καὖθις ἀπαυδώ, καὖθις τὸ τρίτον μαλ’ 
ἀπκαυδω. 

Ηετο Β6Ζᾷ ψ61}} οὔβογνϑβϑ [δὲ 1 νγαβ οῃΪν 7υ8[ (δ 
Ῥείογ βῃου]ὰ νψὶρα ανᾶὺ [ἢ βίδίη οὗ 15 {1016 ἀθηΐδὶ 
ὈΥ ἃ ἰγιρίὶβ σοῃΐθδϑίοη... 

17. βόσκε τὰ πρόβατά μου, ξδοά πιν δἦξερ; 1. 6, ποί 
ἃ8 τηϑϑίθγ, ὑὰἱ 48 βογνδηΐ, πο ψι ἢ ἃ νον ἴο (ἢγῪ 
ΟΥ̓ δἀνδηΐασο, Ραΐ (Π6 βϑαΐδίν οὗ {μ6 ἤοςκ, ὄνβῆ ἴο 
{πΠ6 ΠαζΖασγὰ οἵ τῇγ 11ἴ6.᾽ Οὐὐτηρᾶγο 1 Ψ9οδη 8, 16. 
Φοῇη 10, 11. 1 Ρει. ὅ, 2, 8. (ν»οῖ8.) Οη {Πϊ8 - 
5ᾶρ6 ἰζ 15 ἐγυΐν, (Πποιρῇ αυδίπεϊγ, οὐβεσνθὰ Ὁγ ΑΡρ. 
Τά, ἴῃ 815 ὅθνθη δουηοῦβ, Νο. 8. (οδὰ Ὀγ βυ. 
16γ), “ Βυί {πδὺ τηυϑί ποί {Πηἰκς ἰο σῇοαϊ υ8 ψ 1 [Π6 
Ἅ0ΟΪ] {π80 ρστονβ ὉΡΟῚ ““ ῬΡᾶ866 ον68," ΨΠΙΟΊ 88 (ῃ6 
τ! γα ἤᾶνα ἀἰνθυβοὶῦ Βρὰπ οὐ, 80 Π0 οηθ οὗ ἰδεπὶ 
σΟΠΊ6Β Ποπ]6 ἰο {ῃ6 οἰοδίπίηρ οὗ Βοιηα ψ ἢ βυςἢ 8 
Ἰαγᾷα τοῦβ οὗ βίδίβ 88 816 ἢ ἰβηρθίῃ. Απά {{}}18, ἴῃ 
1Π6 τηθδη {τἰπ|6, Ψ}}} Ὀ6 ἰουπά ἴσια ; {π8ΐ, ψΏ1]|6 [ΠδῪ 
Β66Κ ἴρ [16 4}1 σὨγιβιϊΔἢ8 ἴο οπηθ, ὈΥ 8 ἀἰνίπο ργθ- 
σδθρί, {Π6ῚΓ δηλ! 0η οὗ δονϑγοί σης νυ 18 ΟῊ6 δηἀ ἃ τηδ[ ἢ 
σδι.86, τπδὲὶ «96 Γυ 88] 6, ονθὴ (6 ψἤῃοΐϊα (ἢυγςοῖ οὗ 
ΓΟ γἰϑί, 15 ηοΐ δὲ ΠΥ 1 1861} {818 ἀΔγ.᾽ ᾿ 

18. ἀμὴν ἀμὴν ---- ὅτε ἧς νεώτερος, ἐβώννυες σεαντὸν ---- 
θέλεις. ΤῊδ οοππροίίοη ὑεΐψθθη τἴπ686 ψογβ ὙΠ 
1086 οὗἁ τη6 ρῥγϑοθάϊηρ νϑῦβ 18 ἢοΐ θδβιϊυ. ἰγϑοβϑί, 
Ποαάτγιάρο ᾿πίγοάυοθβ μθ {Π 8: “Αηά, 1ηάἀορά, 

οΟὐπαρδίϊοπἱβ πηδοι δα (Υἰ ρ οἱ μτοξεβϑίοηα οἰυεηάϊ: εἴ υἴ ἐο ἐογίἰυ8 
δὰ οσοῃδίαη(ίδηι δΔἀ πογίαγεῖυγ. [οἰ χιῖ Ρεῖγυδ, ἰδεῖ δ δ: δ᾽] Ἔχργοῦδγί 
νοίογεπι Ἰαν  ἰδῖοπα, οὐυδαθα ρμορηἰϊεητὰ ἀϊοῖυ8 βογιὸ ἀ] 1 : δὶ συ πη 
δἰΐο πὶ τεα εβϑ8εῖ, νἱχ ΒρεγΆσΕΩ, Γ06 δὺ 'ρδὸ ἴὴ βγδίίδην γϑοδρίιῃι, 
ἰγὶ. Ὑιίγο ποηδβίο βὲπρ] οἰϊος εἰ δϑιηθὶ δίγδη, τηοτίίο παδείωΣ 
βάο5. Μαίϊ. 5, 37. αἵ φυὶ βάση [εἴ6}}1{, ἀϊρυ8 6ϑῖ, οὖ ἰὴ ρμοβίδθγιπι 
βάεβ ποῇ μιαδεαίΐυγ, οἰϊατηβὶ οαπιΐθϑ, εἴ βοϊδηηὶ υΓο] υγαηὰο ἰῃἴογρο- 
δἰῖο, ργοπιηϊττογεῖ. ἘρῸ [6 Ὁ ἴθ ἤορᾶνΐ, Οὐ] ρδτὴ δϑτιόβοος. δε α ηονὶ Ὀδ6- 
ηἰσηἰ δίεπ) ἴυδη ; ὨΟΥΪ (ἰδὲ ἐΠ ΑἸ π08 ΓΘ Ὠ(8 τλθγὰ ΓΘΟΘΘ8118 6886 ρδῦ- 
δρδοίοϑ ;. ἢξο τα8 Ὡλϊ βαμοίατῃ δα άϊϊ ; βεῖο δῃϊῃγιιη, χυδη) ἡμης 
ζετο, (10] ἀἰθρ],ςεγα ποὴ ροββθ. Ἀπηοῦὶ 'π 6 πεο πηδρηιϊπὶ ἰῃοΓο- 
Τηδηταη) δοοαϑδὶῖ, ἴὰπὶ φαΐ ρτῸ πὴ8 πηουΐοτῃ δρροί ἰοῖ!, (ἢ αὐδά 
τοῖ ἴδ Ὀεηθτο]ὰ οὐγϑηλ Οὐ υΣ. (Δ ΓΏΓ. το δ᾽ σΟΙ,Ὠ) 5.811. 



70 51. 5909ΗΝ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 

που 51.410 ἀρργονε (ἢδὲ ἰΙονβ ποῖ ΟὨ]Υ ὈΥ ἰαθουΓβ, ἰιι 
ΌΥ 5βυῆδγίηρ ἴοο. Οἴδογβ, ἴῃ {6 ΤΟ] ον ηρ πη ΘΓ τ: 
“Τῆοαυ ἢαϑὶ ργοίθβϑβοα (ἢδῖ ἰοῦ ἰονοϑῖ τὴ : ἴο᾽ ἴῃ 66 
1 βη4}}γ σοπητῦ [Π6 σάτα οὗ πὴ (Ἰγοῆ. Ανᾶγο, 
μοννόνογ, [δ {πὶ Ὀοηα5, ἰοΥαγο, δηά ἀθδίῃ αννδιῖ 
1π66: ΡῈ τἢοὰ {Π6η σοηβίληϊ, ἤθη Ρ6Γ118 δἴτδοκ 
1Π66, «πὰ θεναγα ἰθδί ἴῃου, ψῇοπ 1 ἤανα ΠΟΓΘΌΥ 
ςσοῃδίυίοἀ τ ΑΡροβίϊ]α δηὰ {π6 ργθδάςῇογ οἵ τὴν ἐοο- 
{ΓΠ6, ἀράαϊη ἰδηΐ ἴῃ [ΠΥ τϊπεὶ δηὰ 5110. Βιΐ {{}15 
158 8ΌΓΟΪν βοιῃθν δαί ργθοϑγίουβ. 6 ρᾶβϑαρα 5665 
ῬτΓΟρΡογγ ἰο ἢᾶνο πο σοηηθοίίοη ψΠ 1Π6 ρῥγθοδαάϊην, 
τπουρὶ {Π6 δἀπποηίοη σοπίαϊηθα 1ἢ 1ἴ πηΔῪ Δρρθᾶγ ἴο 
αν Ὀθθη βυρρεοβίθα ΌΥ ριδβθηίΐ οἰγοιυτηβίϑηςθϑ, 88 18 
ΓΙ ΏΟΥ σοπ)]δοϊυγοα Ὀγ Μαγκίαπάὰ δηὰ Βρ. Βαγγίηρ- 
ἴοῃ, ἢ ο86 ψογάβ γα 1Π656: “Οὐγ [γα 5 ἰγοαιδηΐ 
πιοίάα οὗ ἀογινὶηρ' τηοΓΑ] ᾿πϑίγιοίίοη ἔσοπιὶ ργαβθηΐ ὁΡὉ- 
Ἰ6ςοἴδ, δηἀ ΔρΡΡΙγΙ Πρ ἢ! 186} το (Π6 ἱπηπηδα!αία δοιίοη 5 
1η ψ Ὠσἢ (6 Ρθιβοηβ ἴο Ψῃοπὶ ἢ βρᾶκθ Ψ6γα 6δπι- 
ΡΙογθά, ὩδῪ σοηνιποθ 15 ἱπδΐ 1}}18 Δα ἀγθ88 (ο Ῥείϑν 
88 τη846 ΨὮ1|6 [6 88 ρ]]Π1Ὼρ᾽ ΟΥ̓ 5 γε ο]οΊ ἢ 65, ἀηά 
εἰγαϊηρ οἡ ᾿18 ΑΥῪ ρϑγιηθηΐβ, 80 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ δίοσ θδίηρ᾽ 
οηραροά ἴῃ {π6 οσσυραίίοη οὗ ἤβῃϊηρ; ψἢὶς}} δοῖίοι 
ψου]ά ρσῖνα ἃ ΡῬΓΌΡΟΙ Οσσδβίοῃ ἴογ ἢ 58 ργθαϊ!οοπ, 
ψ οἢ οἰμογν 86 1} 566 πὶ ἰο σοπΊ6 ἴῃ ϑοπηον δὶ 80- 
τυρΕ νυ." οΟυγ [μοτά, ἰὰ 86ϑίηβ, θϑιῃρ]ουθα {Π|18 ἱπὶ- 
Ργδβδινα τηοάθ οὗ δρρτγϊζίηρ Ῥεῖογ οὗ [86 οἰ πη 65 
ΜΏΙΟ. Π6 ψουϊὰ ἢᾶνα ἴο δποουηΐοι, δηα ἀρδίῃ ἴο 
ὑπάογρο ἴῸγ ἢ 8 88Κ6. 1 8Π1Ὶ Β0ΓΡΓΙΒΟα τἢδῖ 80 ΤΏΔΗΥ͂ 
Τοσρηΐ σοϊηηθηΐδῖο!β, 45 ϑοιηΐοσγ, αὐν , ϑοποῖϊ, δπὰ 
Κυϊΐποοῖ, βΒδου!α ἀθὴν {Πλὰῖ σγυς χΊοη 15 ἤθτα Δ] υἀ θα 
ἴο ; ἰδπουρσῇ {Π6Υ δοκηπον]θάρο (πὶ Ῥεῖου βυβογοα 
ογυοϊηχίοη. ΤΉΘΥ σοηΒι ΘΓ [Π6 ννοτ 8 ἃ5 ἀδβογιρίνα 
οὗ (π6 ΠΕ] ρ] 6 55η685 οἵ οχίγεμβ οἷά ἄσθ. Βυΐ βυγοὶν 
(616 18 ἃ σταδῖου ἤδγβϑῆησες ἴῃ {ῃδι (ἤδη ἴῃ {Π6 Πσοπὶ- 
τηοη ἰποσργθίδιοη ; 88, ἴογ ἰηδίδηςθ, ἴῃ [6 ΤΏΔΠΠΘΊΓ 
οὗ τοηάογιηρ ὅπου οὐ θέλεις. Β651468 {Π| σομη 08 
1ηςογργοίδι! ἢ 866ΠῚ8 γουτοα ὈΥ {Ππ6 δυςπογιν οἵ [Π6 
Ἐνδηρο ἰδὲ Πἰ 56 1 δηὰ 5 Βαρροτίβα Ὀγ{Ππ6 δποίθηξ 
ἙαιΠοτβ, ἃ5 Του]! 4η, οἰ(οα Ὀγ Νιεἰβίθίη : ποσ ἀο 1 
866 {πὶ ἰδ ἰῆνοῖνθθ ΔΗΥ͂ διιοῖ ΠΟ. ] 165 ἃ8 ΠΥ 
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Ἰεαγηθα σομηηδῃϊδίογα σοιηρίδη οὗ νοῦν {Π|ὴ0ρ’ 8 
88 ΡΕΓβρίσΟ.8 848 σἂ Ψ6}] Ὀ6 Ἔχρβοίθα ἴῃ 8 ρῇγαβθ 
ΕΧργοϑβοά, 88 8}1} ργβαϊοιοπβ ἃγθ, θηϊριηδίοα ν. 
ΤῊϊβ ἀχροβιίίοη οὗ {π6 ψογβ ἐκτενεῖς τὰς χεῖρας 15 
ἀοίοπάεα δηά 1]π5ἰγαῖοα ὈγῪ τῃ6 [ὉΠ] ον ηρ Ῥᾶ88αρ68 
εἰϊεὰ Ὀγ Νιηειβίδείη. Αγγίδη Ερὶςῖ. 8, 26. ἵν᾽ ἐν τώ 
βαλανείῳ ἐκδυσάμενος, καὶ ἐκτείνας σεαυτὸν, ὡς οἱ ἐσταυ- 
ρωμένοι, τριβῇ ἔνθεν. καὶ ἔνθεν. Ατίσιη]ά. 1, 78. εἰ δὲ 
τις ὑψηλὸς ἐπὶ τινος ὀρχεῖτο, εἰς φόβον καὶ δέος πεσεῖται, 
κακοῦργος δὲ ὧν, σταυρωθήσεται" διὰ τὸ ὕψος καὶ τὴν τών 
χειρῶν ἔκτασιν. ἴ δαὰ ιγοορῆτοη, 1077. γυιούχοις 
πέδαις. Οἴκτιστα χαλκείησιν ὀργυιωμένῃ Θανῆ, 1. 6. 
ἐκτεταμένη. 866. δολί;ρον οὐ (ἢ86 Νανν ᾿Γδδείδηγχθηΐ, 
8πὰ Ατγηάδβ Μίβο. ϑὅδογα, 241. Τῇς ϑωώσει 15 11|51}γ 
τοίοτγοα ὈῪ 1 Δρο6, δπὰ οἴδοῖβ, ἰο 1ῃ6 ουβίοῃι δὲ 
Βοπα, ὈΥ ψ Ὦ1ο]} {Πο56 δροιι ἴο Ὀ6 οὐ υςἸῆρα Παἀ {ΠΕ ῚΓ 
Π6ΟΚΒ8 ρΡυζ ἰηΐο ἃ γοῖκο, 8πα {πεὶγ ἢδη48 βιγοιοῃρα ουἍ 
Δη4 [βιθηθ4 (ο {ἰἸ6 6π48 Οὔ 6 νοΐκβ, δηά, αἴζογ ῃδνίηρ 
υαθη π8 ἰοἀ τπγχουρῇ {Π6 οἰγ, στογα σδγγιθα ουΐ ἴο 
0 ογυςοϊῆοα. δ8ο. ᾿πεϊηϊιια Πασον (εἰϊοα Ὁγ ΝΥ εἰβίεΐη, 
Το] σαι δὰ ραιθυ!ο5. οἰγουτηξεγαηίιγ, οἵ ογαοὶ ἀθῆ- 
συπίιγ. Ρδυϊ. (δγροηδγια, δ θυ απὶ ἔδγαπι ρῈγ 
ατθθη, ἀοιηάθ δρασ οτυςὶ. ΜΠ ρον. 2, 4, 6. 
Οτοο δρὸ ἰϑίος βχθιρίο {101 6886 θιιηάπ δοίαξιι! πη 
οχίγα Ῥρογίδπι, αϊδροδϑοῖς πσπιαηῖδιι5 Ῥατ θυ πὶ οὰπὶ 
᾿ῦθ015, οῖβᾶ ὅ, 2, 72. Μδῃιβ νοῦϊβ ἀο Τὸ. οἱ 
Ροβί ἀδῦ18, βι10ὺ ἔιτοῖ8. δοχῖ. Επηρῖγ. ἃ Ρἢγβ. 2, 188. 
παρὰ τὴν ἐνάργειαν ---- τὸ ἐν τώ αὐτῷ χρόνῳ. λέγειν καὶ 
ἐκτείνεσθαι τὴν χεῖρα καὶ συστέλλεσθαι" καὶ οὐκ ἐν ἄλλῳ 
μὲν ἐκτείνεσθαι, ἐν ἄλλω δὲ συστέλλεσθαι. 1 τηυβί ποῖ 
οὐ ἴο Οὔβογνο τῃδὲ {Π6 ψογάβϑ ἐθαννυες σεαυτὸν, καὶ 
περιεπάτεις ὅπον ἤθελες ΔΙ6 ἃ ρορμίαν! ἴοττη οὔ 

Ἀ Τα τ ῃοἷα μαβϑαρα 8 (8 οἰεραη ρΡαγαργαβθα Ὦγ ᾿νεϊδιδίη : 
““ Βεΐοτε ἴοι παάδι 4}} [ἢ6 Ἰθνιγ, ργίάθ, αρὰ νϑῃοιηθμὶ ἀγάουν οἵ 
γουϊῃ, ψνὨ]Ο ἢ θοδ: 5 ̓ἴ86 1 ἀθονα Οἴἤεγϑ, ἰβ βιιυάΐοιιβ οὐἩὁ Ὄχίθγου οὐ - 
ὨδιηδΩῖ, δὰ ἰαγραίοπὶ οἵ οοπίτουϊ, ἔο!]ονν5 ἰῖ8 οὐνὴ ἱποϊϊηδί 0η59. 
Τῆι του αἰάθι δεῖ τῆ νθ6} δῦονα τὴγ ςο]]δασιθβ; σἰγάθάϑὲ {ἢν86} 
ἢ ἃ βνοσα, δηκὶ ἀϊάδι οοπια γΑβηὶυ ἰηΐο πε Ῥγίοϑι Β Π4}], Βείοτοε, 
ἴοο, τυῖτι ᾿υνοη!α ἱπιροιοδιίγ, ἴμου, ρίγ πρ ἰἢγ τυηΐς ἀτουηα [Πθο, 
ἀϊάδε γ᾽υηρε ᾿ηΐο ἴΠ6 ἰακθ, δηὰ ϑἰγειςβίηρ οὔὐ {πὴ ὴν Πδηα8. ἴῃ ϑυν]πὶ- 
μιΐηρ, νϑηΐ {πγου ἢ 86 ἐρϑος οἵ ἴνο Ὠυηάγοα οὐ] 15 ἴῃ (Π6 νυδῖθ}., 
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ΘΧΡΓΦΒϑίηρ ροιίοος ΠΡΟ οὐ δοίϊίοῃη; ἃ8Β ψ ΒΆΥ͂, 
“ ἰ9 ρσὸ τυλέῦ ομδ μίοαδοϑ ;" ἴοτ ἐθώννυες τοῖίεγβ ἴο 
δοΐηρ, ἰγαυοί{ιης ; Ἀϊοἢ το (Π6 Ἰοηρ νεϑίθα παιίνθοϑ' 
οὗ (6 Εδϑί [9 αἰ ψαυβ Ὁ. σιγάϊηρ ὕρ ἴΠ6 οεἰοῖμε8. Νογ 
ψ 88 (18 σουῆηραὰ ἴο (Π6 Εαβῖ ; διηοηρ (6 τγθοκβ 
ἄνηρ εὔϑωνος ν᾽5 Ττοα]θΘΏἘΥ υβοᾶ οὗὨ ὑγᾶνο ]ογβ. 850 
ΤὨυσνά. δηὰ τϑῦγ οἰδοιβ.Ό. [,8ρ6 δηὰ Κυϊηοοὶ 
ἰαΚα {Π6 ἧς νεώτερος ἃ8 ρτγοίογιίθ Ὸγ ργοβδοηί. Βυΐ 
ῃονψονοῦ {πὶ ᾿ἀΐομ ΠΊΔΥ βοπηοί 68 ἤανα ρΐδοο, ᾿ΐ 
αληποῖ ἀθγ6 ὑ8 Δἀπτ64, οα δοσουηί οὗ {π6 8Δ6]}6ςενθ. 
Ὀοῖηρ ἴῃ {6 σοπιραγβίῖνθ. ὮΥ οὖν ἘΠρ]5ἢ ἐγδηβ- 
Ἰαίοτβ βου ϊὰ τεηάθγ ὁ ννῇθηῃ ἴδοι ψογῦ ψομπρ,᾿ 1 
Κηον ποί. [1{πτηυδὲ Ὀ6, “ ψῴθη ἴποὺ ψογί ψομηρ ον," 
1. 6. ἃ γου Προ πηδῇ ; ἔογ Ῥοίδγ, 10 β66Π|8, νἃ8 ΠΟῪ 8 
τ 416 ἀρθὰ πῆ. Απά δο (γγϑβοβίοῃιῃ δῃὰ οἴπϑγϑ 
ΘΧΡΙΔΠ1. 

19. σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. ΤΙοΓΘ. 
18. ἴ6γα δὴ δνυϊἀθηΐ 4]]υβοη ἴο Ῥοίογ᾽ 5 οτσυοϊηχίοη. Β 
εἰογὶῳ δοά 18 πχθϑξ ἰο ἐποουηίαγ ἃ νἱοΐθπὶ ἄθϑί ἢ ἴοσ. 
1Π6 Ργοΐεββίοῃ οὗ ἢ)]8 ἀοοίγιβθ. Α τηδρηϊῆσσηις {{{|6 
τηδυγγάοπμιμ. (ατοί.) Ηδ νῇο, ἴον {ἰ6ὸ βαϊνδίίοη οἵ 
οἴπροῖϑ, σοηίθιηϑ ΓΟ 68 δπηαἃ Ὠοηουῖθ, δι γϑ]η- 
Πυ 5.165 4}} νοῦ ἀϊγ δἀναπίαρεβ ἢ 1ἢ6 σδι,36 οὗ (ἢτίδῖ, 
εἰναβ ἃ βίοη)ρ' Ρχγοοΐ οἵ ἢ15 ἰονα ; θυΐ ἃ ργοδίεγ, ὩΔΚΥ 
{πμ6 στγραίαβϑι 18. τηδη! βία ὈΥ Ὠἰπὶ ψἤο ἀο685. ποΐ 
ἰοδιϊαῖ ἴο ἰ'ὰῪ ἀονῃ ἢ185 16 ἔογ {παι σδι86. (ΤΙ - 
ΙΏ4}}.)} δα Ζοΐῃ 13, 81. δηὰά {πθ ηοΐρ, δηᾷὰ 890 
Ατγηὰ 8 Μι8ο. ὅδοσ. 1490. Ν ἫΝ 

19. ἀκολούθε, μοι. (Οὐοϊηϊηοηίαίοιβ ἅτ ποῖ ἄστοϑή' 
ΜΠΘΙΠΟΙ ἀκολούθει 156 ἰο 6 ἰΚ6ηὴ ἰῇ “8 ῬΠΥΘΙΟΒΙ, 
ΟΥ 1ἴἢ ἃ ΙὩΟΓὰΪ 86η86.{Ὀ Τῇ ἐμέξον 18 δαορίοα ὈΥῪ 
τηοϑί τῃράογῃ 1ηςογργθίθσβ, ονθη {πο86 ψίο τ5118}}} 
Δαἤοσα ἴο {π6 ᾿οιζθγ, ἃ ασγοίβ δηά [,6 (Ἰογο, δπὰ 
{πο γ ἴδκα 'ἴ ἰο σοῃίαδίη δὴ δαπηοηοη ἴο Ρεῖεγ ἴο 
ἔΌΠ]ονν ἢ8. τηδϑίθυ᾽β Θχϑιῃρ]6 Ἴ ἴῃ 411] ρᾶγίβ οὗ [15 
Μοτε δμὰ ρτεαῖεσς τβίηρβ ἀο 1 γοαυΐγα οὗ ἴε8 ; τυῆθη ἴοι δὲ ἃ- 
τἰνοὰ ἴο οἷά ἀρθ, δου τουδὶ δἰγαίςἢ ουὐἵ {ῃγ Ὠδηάβ, ἠοΐ ἔοσς βυίσω- 
τγΐηρ;, Ὀαϊ [δι 1ῃ6 δο]αἴδΓβ γδυ ἔδδίθη ἰμθιω ἴο {ἢ ογωββ, δὰ ἴδοι 
Ὀὲ Ἰοὰ ἴο Ριυμπίϑητηθηΐ. 566 Αοἰβ 21, 11, 13, (γγείω.) Α} τμὶθ, ᾿ονν- 
ἜΡΕΓ, Βθ6Ὼ8 νεῖν ληοϊ }} δηά ρῥγδοδγίοιδ. . 

1 80 Ρ]αίο, Ριναά, αὶ 5, ῥ. 165. (οἰϊρά Ὀγ ΒυΙΚΙ6γ) ᾿ββοσε βοογαῖοα 
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Αμοϑβίοϊϊο οὔϊος, 4ηᾳ4] ρ]οτιν οὰ ὈΥ ἃ ἀρδίῃ οὐ (Π68 
ΟΡΟ88. ΤΠΐ8 56η86 566Π|8 ἴο ὕὉ6 ϑιρροτγίοα ὈΥ [ἢ68 
ξοππεοίίοῃ 1 {Π6 ῥγοσεάϊηρ. Βαζ {πὸ ἰαἰίεσ ἴῃ- 
(εγργοίδιίοη 15 δἀορίρα ὃν Ογγυβοβίοῃ, ΤΠΘορΡἢγ]δοῖΐ, 
Ἐυξηγπιῖιδ, Κυΐηοοὶ, δρὰ οἴδογβ, δπα 18 σοηῆγιηρά 
ὃν νοῦ. 20. ΠΟΥ χα οἵ ορϊηΐοη {πᾶῖ οὖν [κογὰ ἰἢ8 
οαἰεὰ Ῥδίβγ ΠΝ ἰο ρσῖνα ᾿ϊπὶ δοῖηβ ῥτγίναΐθ δά- 
τοοηϊτοη8. ΤἬΐβ, πονανοσ, 866 π|5 ργαΐξὶς αἰϊοέμηι. 
Ῥογῆαρβ δοίς 1068 αὔον ἰηϊτογρτγοίδιοηβ ΤΏΔΥ ἰλ6 
μηϊέοά ; αἵ Ἰοαϑὺ {Π|Ὲ τπφέαρλογίςαἰ οὐδ τηυϑῖ ποί Ὀ6 
ἐποίμαοα, βῖηςθ ἰΐ 15 80 514 0]6 ἰο ψῃδὲ σο068 εΐογα, 
δηΐ 80 ἀρτθοδῦϊα ἰο {π6 88] πΠ]ΔΉΠΘΓ οἵ ουὖν [οτγὰ : 
δηά (Π6 Οἰποὺ 5 γεφωϊγοά ὈγΥ ψἢδὶ [011ονν8. Δηά 59 
1Π6 ρᾶϑεᾶζθ 8 παάογβίοοά Ὀγ Υείβίοιῃ, ψἤρ5δ8 νογαϑβ 
ΔΓΘ 686: ““(ἠπὶ (Ὠγίβίυ8 Ῥοῖγο αϊσογαῖ : δοφμθῦθ᾿ 
ἴη6; 81Π}}}} }11581{, υὐ νοβιϊρία 6}}8 ργϑιηογοῖ, οἱ μοϑί 
ἰογσυπι ε͵ι8 Ἰησεάογαῖ, οὲ βἰρβηϊῆοανι, αυἃ τηογίθ 
Θδ86ῖ ΠΟΣῚ (111}118.᾿" 

20. ἐπιστραφεὶς. ἴη [Π6 Ιηἰογρτγοίδίίοη οὐ {Π 686 
νοΓβ68 πηιιοῖ ΑἸ σΪΟΥ 88 ὈθΘη τγαϊβθα; ἢ ἃ ργεϑϑί 
ΤΩ άΒιΓΟ οσοσαϑίοηθα Ὀγ ἴἢ6 εαχίγοηθ ὈΓΟΝΥ δηή 
ΟὐὈβοιγν οὗ τ[ῃ6 Ἐνδηρα 815 ψογάβ. Ποδάγρα 
ἴὰγβ8 ἄοψῃ [116 σοῃηθοίίοη {{}}}8 : “Απα Ῥείει ἀϊὰ 80, 
Ρυ τυτηϊηρ ρουΐϊ," ἄς. Τῆθβα ψόγαβ βῃοιϊα ἢᾶνα 
Ὀθθῃ δυργεδδοά. “Ὠουρίι Ῥείδσ οὐβουναα ἢ]18 τρδϑίβι 8 
ογάογ 1 γα]γ. γεοῖ πὲ ἄοοβ ἠοῖ ργθοϊυἀθ {Π|6 800- 
Ῥοβίτοη ἰπδὺ ᾿8 ρογοι Υ ἀπάογβίοοα {πῸ πιψδέϊοαξ 
86η86 σουσῃοα ὑπάογ ᾿ἴ. ΤΏρη, ἰυγηϊηρ δοιΐ δηά 
βθαίῃρ “οἰ 4150 ἔο] ον ηρ, δηὰ {πο γοῦν βῃονίηρ ἢ]8 
σοοιῃρι Ὠθηβίοῃ οὗ [ἢ6 πιρδηΐϊηρ οἵ «ζ68.8,Ὁ Πα 186]8 8 

ἀγίπρ;, β8υ8 ἴο (θεβ : “" ὅὦ ἴο Ἐνεξηιϊι8, δσοπιτηθηὰ πε ἴ0 ἰνΐτλ, δηᾷ 
διὰ δίμι, 16 6 18 ἃ γυ2ῖϑα ἤγδῶ, ἐο ζοίίοι πιθ. ᾧράδε καὶ, ἂν σωφρονῇ, 
ἐμὲ διώκειν. 

Ἀ ΤΊμεγ ἰβ ἃ δρὶγΐ οὗ (δηάθγηββϑα ἱη (ἢϊ86 Ῥ᾽δίΐη μδδβαρο, ἢ} ο} 1 
ξὰἢ Ὠδνεν γορὰ νἱίῃριξ ἰἢ6 πηορῖ δϑῃ δ᾽ 0]Ϊ86 οπιοίΐίοη. Οἢεῖθὲ ὁγάδιϑ 
Ῥεῖδγ τὸ [9] ον λα, ἴῃ τοΐκοι οὗἩ 8 γοδάϊῃθβϑ ἴο θῈ ογιιοϊ βοὰ ἴῃ ἢϊβ 
ρβυθ6: δοδη δίαγ οἱ ἴοῦ {Π6 ο4}} : 6 σίδε δηδ ἤοϊϊοννϑ ἰοὺ; θὺξ 
ἢ δ Υ5 ποῖ οπα "νογὰ οὗ Ἰὲθ ἰΙονρ δβὰ ἢΐ8 ζεαὶ. Ἦδς οἰνοεβ ἱπαὶ (δ 
δειίοη ΟὨΪ βου δρεάϊς (παῖ; δῃὰ ννβεῃ ἴα γεσοσγάβ 1ἢ}}8 οἰγοιιὴλ- 
βἴίφηςε, ἢς ἴε}19 8 ἠοῖ ψῃδῖ {ποῖ δοιίοη τρεϑηῖ, Ὀυζ, νι στεβῖ βἰαλ- 
»)ςἰἴγ, τεϊαί68 ἐπε ἔδοϊ οοἷν. 1 ἴθῖα δηά ἴζθσε 8 ζρηβγουβ ἢραγί 
(αΐ, κε ἷ8. οὐ, ζίοννβ 0} ἰονε το (Ὠσίβϑξ, βε6ὲ8 δ8ὰ δ) ῃυ αίεϑ ἱΐ, 

ΜΟΙ. 111. 90 : | 
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Οὐ Ο5}Υ (ὁ Κηον τ Ποίποῦ Φοη ν}}} αἶϑο ἀσοοπι ραν 
πίη) ἴῃ ἀθαῖῃ, δηά, {Πδερίογα 45Κ8, οὗτος δὲ τι,  ἤθγο 
Β 64 ποιήσει, ΜΥΠ]Οἢ ΠΙΔΥ τποδη, “  Παΐ 5}4}} ἢ ἀο 
δηά κευῇἔἔογ," (Ὸγ ποιώ [88 οἔϊϑθη {Π6 βθη86 οὗ πάσχω), 
ῖ. 6. ““Ψψηδί 5Π4}} 6 ἢ18 ἰδία 9 '“Γἢ18 86η86 18 ρ6Γ- 
ἘΠῚ ΔΡτΤΘΘΑΌ]6 ἰο {πὲ ]Ι6γὰ] βἰρηϊποδίίοη οἵ {Ππ6 
ψΟΓά5, 18 σογγοϑροπάθηϊς ἴο (6 σοηίοχί, δηά 81:0- 
ρΡογίβα Ὀγ τῃ6 δησίθηΐ ᾿πίθυργοίουβ ;" 80 (πδ΄ πο γα 
σϑη ὕ6 πο ἀουδίέ οἵ 183 γα. Τα δηθ βριιπ Ἰηΐογ- 
ῬΓοίδιίοηβ ἀανι8θα ΕΥ̓͂ ΠΥ (ΛΘ Δη ἰἢδοϊορδῃ5 
(ν Ἰς ἢ πλᾶῪ Ὀ6 866 ἰῃ Κυ!ηο6)}), ἀθβογνθ πο δίζθη- 
(ἰοη. Τἢδῖ οοιμηπηρδηΐδίογ [148 στρ γοίϊδιηρά (πὸ 
ΠΟΙ ΟΠ. ᾿ς ΟΥρΡγοίδιοη. 

22, ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἔρχομαι. Ἡδτα ἃραΐπ 
(ἢῆ6 ψογ8 ἢανθ δὴ δῃηϊρτηδί!ς8] 8Δ1Γ, Πα ΠΟΙ ΠΟ Πίδῖουβ 
βρδουϊαῖθ νὩγου 8) Υ οἡ (ἢ 86η86: δαΐ ἴ[Π6 σοπηπιοη 1Π- 
τογργϑίδιοῃ 15 {Ππὺ τηοϑί Β:Π|ρ|6, ἀπ ἃ 1Π 4} ργουδ ιν 
{Π6 ἴτὰθ οὔθ. 'ἣα 'ΔῪ ἤθγθ γροορη!Ζὸ ἃ ρορμίαγ 
Κιηά οἴ ποραξίυη, (Κρ ροβο 71 οἶκιδο ἐἠαΐ ἦδ σὐοιεέ 
ῃοΐ αἷο ἐΐο δαπιο ἀδαέξ ιυἱέἠ ἐΐοο, δμέ τοημιαίη ἢ 77 
οοπιῖρ, τοὐαΐ ἐς ἐδαέ ἐο ἐΐιοο 9), δα 4180 δὴ ἱπήϊγοςέ 
ὙΑΥ οὗ 5βαιἰ5ἰγίηρ {π6 παίαγα! σατγοσῖν οἵ Ζο]1η οἱ 
{παι ποδα. Οὧπ 6 ψογάβ μένειν ἕως ἔρχομαι {πεγα 
858 Ὀθθη πιιςοῇ ἡἸϑοιββθίοη. δοπηθ γοΐοσ τ[ἢ6 ψογαβ ἴο 
1Π6 δάννεηϊ οἵ (ἸΠγιβὲ αἵ {Π6 ἀδβίγισιοη οὗὨ Ψ6γ 34] 6 πὶ. 
Βιιΐΐ ΨΦοῆη ἰοπρ βυγνινοα {πᾶ ροτοά. Οἰἤογβ, 85 
Απσυκίη, Βεάο, ογμαγά, πὰ Μοϊ θη δίθγ, βιιρροβα 
1Πὰϊ ὨΟ ΠΊΟΙΕ 15 πιδηΐ {ἢ 8η [ἢ}15: ““δΌρροβθα 1 βῃου]ὰ 

ὕο ἰἴ 50; Ὀυζ ἢ6 15 ποῖ βοϊ οἰϊουβ8 τηδη βῃῃουϊὰ βάτην ἃ. [1 νιδᾶς τἵἱ- 
ἀγεββεα 1ὴ ἢ8 ΝΜίδβίεσ, δπὰ ἰΐ νγὰ8 δῃου ἢ ἴδαῖ ἢῈ υπάετΓβιοοα ἰκ. 
(υοαάτ ἀρ.) ὯΝ 

ἘΞ Ώυ8 ΕΟ ΠΥ 5 τη ήθτθ : "4 Ὅ]}}} [6 ποῖ ἔοϊ ον {πε ὃ ἵἅ{Χ91}} ἢ 
ποῖ ἰγοδὰ {πε βάπηα ρμαῖῃ ΟΥ̓ ἀΘδῖἢ νττἢ πη δ ““ ΕῸΓΥ (οὔθογνεβ ἔξυ- 
{ῃνπ}}..8) Π6 τυἱπεϊογβί οὐαὶ νν δῖ ννα8 Πἰ πιο δἵ Ὦγ 16 “ [Ὁ]]ονν πιο,᾿ δηὰ 
{πη ἢΪ5 δἴδδβοιίίοιι ἴον Φόῃη τπαήδ ἢϊπὶ ννῖδῃ ἴο ἢανα Πἰπλ [ῸΥ ἃ μαγῖ ΠΟΥ 
ἴη ἀφδῖῃ, Ἀπι, 83 90} παά ποῖ ἴἢ6 οουγαρα ἴο δάκ, "6 μυῖ ἴῃε 4ι.65- 
τίου ἔογ πη. Ἡμαῖ, περ, ἄθθθ (ἸἨγϑ ἡ Αἰτηρ οἵἵ {πὶ8 μα γεϊαὶ 
αἰδοῖοη, δὰ πος κίηρ; υ}ν}8 Οὐ ΓΙ ΟΣ ν, Π6 ΟἿΪΥ δἰγοννβ ἴῃ τοῦ μία 8 
οἵ 1Π{πθ δγὲ αἰ ογεηῖῖν οὐἀογοῦ." ΓΝ ννοριδ οὗτος δὲ τί αἴ (δι "μα- 
ΤἈΡἨγαεοα Ὁγ εἰδβίθϊῃ : “" [εἰ6 νεγο διπίοι!5. πιϑικ, Δ, τἴ τὴὸ πὰς 
βοαυίτν, ἴα οὐἰππ) ΠΓῸ Πηθοι πὶ ΡΙῸ [6 τηογιθῖην 3 τὰ πος ταϊῃὶ 
βταίαπι ἔογεῖ δ δὶς ΠΕ τηοι5 αἰϊάεπη 05 δοραγάγεῖ." 
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οἴμ86 ἢϊηπι ποί (ο 38υδθογ ἃ νιόϊδηΐ ἀδδί, Ὀυπὶ σοη Ἰ ΠῈ16 
αἰϊνα ἴο ἃ ρἰβδοιὰ οἰά ἀρϑ, {1} 1 σοηθ δηᾶ ἔδίςοὶ ἢϊπὶ 
ΑΥΨΑΥ ὧν ἀδαξἠ." Ἐοτ (δν {Π6 γ} {Π6 ρογοά οἵ ἀδδῖῇ 15, 
88 ἃ Ψ6γο, {πΠ6 σομηίηρ οὗ (Ὠγϑι." Βυῖ (μΠουρῇ {18 
1ΔΥ, ἰῇ ἃ σαγίδι ἢ 586η886, Ὀ6 ἴτ16, γεῖῦ ΠΟ θχδίῃρ]6 οὗ 
{1η15 τηοίδρἢον 15 ἔοαπά ἴῃ ϑεογιρίαγο, πὰ 1 18 ΘΠ 
ἴο 866 ΠΟ 81:16 ἢ} ἃ 86η86 σδῃ 6 Εἰ]ε]οα ἴτοηὶ {6 
ψνοτά9. ΤΠα βἰπιρίϑϑὶ πιοάθ οἵ ἰηϊογργοίδιοη 18 ἴο 
(4Κ6 ἔρχομαι οὗ (6. ἥϑνπαὶ ἡμαρσπιοπέ, δηὰ ἴἰο τοραγά [6 
ΜΟΓΩΒ ἃ8 ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ ΡΟΡ ΪΔΓ ΨΆΥ οὗ βαγίηρ, “11 
βῃοιυ ἃ οἰ86 {πὲ ἢ6 βδῃουϊα ποῖ ἀϊ6 αὐ αἰΐ, ν᾽ Δί 
μοῦ ἃ (δῦ θ6. ἴο {π6 6. Αὐοσρσογαϊηρ ἐο ἐλὲδ 56ῃ86, 
ΟἿΘ ΠΙΔΥ ΘΑ5}} ἀοσοομηέ ἴοστ (ῃ6 ψνογαά8 Ὀδίηρ τη βι1ῃ- 
ἀδγβίοοι ὈΥ βοιῃθ θαγὶυῪ (ἢ ιϊβίϊδη58. “Γ}}}18 Ἰπίθγργείδ- 
(ἴοη, ἴοο, 18 σὐπῆτγιηθα ὈΥ {πΠ6 ψογεῖ5 [Ὁ] οννίηρ, σὺ 
ἀκολούθει μοι. 'ΓΙ6 ραϑδᾶρθ 18 [Π18 μαύρ γαβοα ὈΥΓ 
Ἰυϊῃγ πηι : “ 1)ο ῃοα τηϊη {6 ον ἀθαῖῃ, δπὰ 
ποῖ ΟὈΓΙΟΟΒΙΥ ΡΤῪ 1ηἴο {Π|͵Δ τηο46 οἵ αἰ5ϑοϊυ(οη οὗ τῃγΥ 
σοπηρδηίοη." [Ι[. πιῇ Ὀ6 οὐβεγνθα ἢ τί πρός σε; 
Ψ 85 ἃ ἰγθαυδηΐ ἰὈγπλ]α, οι ρίογοα ὈΥ ΨΥ οὗ βὺρ- 
ὈΓΘΒΒΙΠρ' νὰ]. ΟΙΠἸΟΒΗΥ͂ ; ΠΊΔΠΥ͂ ΘΧΘΙΏΡ[68 ΟἿ ν Ὦ]ΟΪ] 
ΓΘ ργτοάαοόα Ργ Κυρκβα δῃὰ είδίβιη. [{ 15 ὈῪ Ὧο 
ἸΏ 6 Δ 8 ὈΠι1808] [ἢ Οὐ ΟὟ} Ἰδησιὰρ 6. ' 

48. ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς. Βγ (6 
ὀγοέμγοη ἅτ πηθδηΐ (85 οἴ θη}) (ΓΙ ΒΕ [Δ ἢ8 ἴῃ σΘΉΘΓΑΙ, 
ποῖ ἴΠ6 “4 οκέίος. ᾿ΓΠαΐ [Π6 ΓΘ νν88 βι ἢ ἃ Ποίίοη δΔΠΟΠ 6 
1Π6 δηοσίρηΐβ 15 ϑιοννῃ ΟΥ̓ δυτγισι5 (οα. Αρος. Ν. Ἐ 
νοὶ. 2, 5688. 

24., οὗτός ἐστιν ὃ μαθητὴς ὁ μαρτυρών περὶ τούτων. 
Ηδτγα να ἰἰᾶνα {Π6 ἜχργΓθ85 (βίην οἱ Ζ20Πη, {Πᾶὶ 
ἢ 6, Δη πο οἴδογ, ψὰ8 ἴΠ6 Ῥούβοῃ ψῇο ψτγοίθ τῃ 686 
{ἢ ηρ8. ΤΠΘΓα οδη, ἘΠοΓΘίογα θ6 ΒΟΆΓΟ ΘΙ ΔηΥ ἀουδὶ 
δι {πὶ 6 σοπίσηΐξβ οὗὨ {Π|8 σπδρίοθσ, ἃ8 ψ6}} 458 τῇς 
τεβί οὔ [η6 ἀὐοβρεὶ, ργοοθϑθα᾽ ἤἴοπὶ ἢ. ΕῸν Ὁγ 
ταῦτὰ Το τηϑᾶηΐ ψῃαὶ ἢ6 ἢδά ἴῃ (Π86 ᾿πηπιοα!αίοὶ νΥ 
ΡΓδοθαϊηρ νοῦβοβ Ψψγοίθ οὗ ἴῃ6 βαγίηρ οἵ (ΟΠ γιβῖ, 1η 
οὐἄδγν ἴο γεΐῃξθ (ῃ6 νδίῃη ορι πίοη οἵ βοπιθ ( γιβιίδηϑβ, 
Ἰοϑέ {πᾶ βάγίηρ βου! θ6 σ4}16ἀ τὴ ηαρϑβέϊοῃ, ἱ{ 18 
ἄραι βῆοι ἃ ΠάρΡΡΘη 1 ΔΠΥ ΟΕ νύ (ἤδη ψ δὲ 
ἅΠογ δὰ θαϊίονςα, Αὐ τΠ86 5βᾶαιθ {ἰπ|δ {Π6 Ενδη- 

2οῷ 
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εἰ ει ἐποΐμαοα απάεὺ ταῦτα 8}} {πιὸ δοίίσπδ δηὰ γογὰβ 
οὐ Ο γί γοοογάθά 1π {{||8 (ἀοϑρεὶ ; 88 ἀρρθδΓΆ ἔτοπὶ [ἢ 6 
ΤΟ] σις πογάϑ, ἢ νοἢ ἢ υπαάουδέθαϊν δροαῖβ οὗ 
{ῃ6 αῇαϊγς δηὰ βοιίοῃς οἵ .}6ε05 ρεπογαἰΐν. (Τικπδη.) 

Φάι. καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. Αἱ 
{Π|8 ρίυταὶ οἴδαμεν αηἀ ἴΠ6 οἤδηρα οὗἁὨ ΡΘΓΒΟΙΒ οἴδαμεν 
ὅτι ἀληθής ἡ μαρτυρία ἴῃ6 σοχηπιοηϊδίογβ να ραηο- 
4«Π}γ βϑέυπι Ὁ]6α, δὰ ποῖ πίπουΐ τράϑοη. ὙΠοθα το 
τηδιηἰαη {Πδὲ Ψοἤη ἰδ ἴο Ὀ6 τοραγαάδά 88 (ἢ 6 δυίΐῃογ οὗ 
(ῃ14 σοτγοῖαγυ, ἤανο ΤΡ νατίουβ τηϑίμποαβ ΕΥ 
το ἰο Γοϊονο {πὸ ΟΠ ου 68. ψ ῃΐοἢ (ἢδὶ ορίηϊοη 
Ἰηνοῖνθβ. δϑοῖηθ {π|ηκ ἴΠ6 γεααάϊηρ ἰϑ ἴο Ὀ6 ὀΠδηροά, 
ἀπά {ΠΟῪ ΡῬτγοροβο οἶδατε, ΟΥ οἶδα μὰν ΟΥ οἶδε μεν, οἵ 
οἷδεν ὅτι, 48 ἴη 10, 3856. Βυΐ 1π6 Μ55. ρῖνα ΠΟ σοιη- 
ἰΘῆδηςθ (ο ΔΏΥ οὗ ἴπεη. ΟἸΠΟΓΒ πιαϊπίδίη ἴπδὲ τἢ6 
οἴδαμεν 18 Βαἰ4 οοεηιμπίοαξίυε, οὐ {Πα {{18 Ῥ]υγαὶ ἰΒ 
ρμυΐ ἴογ 1Π6 βίηριυϊαγ, δηα (ΠΟῪ τοίϑγ ἴο ΨΦόοἢῃ 6, 40. 
ὅ, 25, Μιεῖ. 7, 1θ.ὡΌ. Βιυῖ ἴδοβε ραβϑαρθβ δα οὗ 
Δηοίθον Κιπὰ. Ἱπαάθοα [8 βϑίγία 18 ποΐ ᾿ἰκα {παῖ οἵ 
ϑί. δοῆη. Εογ ἢ οἴ οἷδοθβ, ΨΏΘΓΘ Πα 4180 Ὀδδτὰ 
(οϑςπιοὴν οὗ ἰἰϊη86]0 πδ΄ Π6 ἢδδ βροκβη {86 ἰγυκὴ, 
.)6 868 {Π686 ΜΌΓΩ8: 190, 8ὅ. καὶ ὁ ἑωρακὼς ---- κἀκεῖνος 
οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει. 8 ΚΡ. 12. ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, 
καὶ οἴδατε, ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστι. ΤΠ 
ἤγΡογθοΙΘ, ἴοο, σοηϊαϊποά 1π 1Π6 Φδιἢ νοῦβο, 18 αυϊξα 
ἱποοπϑβιδίθης 11 [ἢ 6 5: ΠΡ ΠΟΥ οὗ οον Ενδηροϊπῖ. 
ὙΠογοίογα δὲ 18 οοηίδιηθδα 1 νοῦ. 4 δηὰ 45, 15 
ἔγοιῃ ϑοπθ οἴπογ ἢδηά. (Κυΐη.) 178, Βοννονοσ, 18 
ΟἾΪ Θχομδηρίηρ αἰ] ου 65. ΤῸ «σήοπε σϑῃ {ἢ δγ 
υε δϑογίθεὰ  1ο {πΠ6 ΒΙβῃορβ, ὅτο. οὗ τῇ ΟΠυοῆδ8 
οὗ Αβια Βυὲ δι. Ψψοἢπ᾽5 δϑϑογνδ!οὴ σου ποῖ 
πὸοά Π6 σοπῆτγιηδιίοη οὗὨ [Π6]Γ ἰοϑμηοηγ. Ὑεὲ 866 
Ὧγ. Ἡδιηπηοηά. 

25. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πόλλα ---- βιβλία. Ἐνθοῖγ υπ- 
Ῥγο)υά!οοα δηαυίγοσ ψ}}} θς οὗ 1Π6 ορϊπίοη ψ ῃὲοῖ ἢ 8 
θθϑη δάορίοά ὈῪ {6 τηοβί διηθηΐ ᾿πίογργαίογβ, Βοιῇ 
ΔΏΟΙΘηϊ 8η6 ΠηΟΘΘΓΉ, {Π8ι {Π6Γ6 15 ἤθτα Δῃ Ὠγφείδοϊο, 
Ψ ΟΝ ((0 υβδ6 {πΠ6 ψογάβ οὗὁἨ (διῃρθ6}}}) 18 ὩΣ Πιοσα 
(οἰ γϑῦϊο {Πδη {86 ἰογίαγα ἰο ψ ἢϊοἢ βοπηδ οπ εἰς 8 ἤᾶνο 
Ρυΐ [6 ψογάβ, [π΄ ογάθσς ἴο :Ώ8Κ6 {ῃθιὴ βρεδκ ἃ αἱ. 
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δεγοῦξ 56η86. ΤῊ Βγρογροία ψᾶς 4180 γβοορηβθα ὈΥ͂ 
Ἐπιδγπῖυβ. δοηθ, ἤόχανοσ, 88 Ιϑίάογο, Απλοί 8, 
υ τβιυ5, Βυχίοτέ, Ποδάγρα, δηά 1, δηρο, το]οοί 1. 
ΔΙ οροίβοῦ; δηᾶ {ΠΟῪ δϑδίρση ἴο (6 ψογάβ ἴρ [Π6 8686 
ἀρργουέ, οὗ μπαάργβέαπα. Βαῖὶ οἰἴποῦ 5 η: ΒΟ ΟΗ 18 

ἢοτγγθηΐ ἔγομῃῃ {86 4ἷῦ δηἀ πιδηογ οὗ (Π6 Ρᾶ558 98 ; 
ἴον ἐλθν (Π6 Ενδῃρο δε ψουἹὰ ποῖ μάνα νγιτίθη οὐδὲ 
οἷμαι, ΜὨϊςἢ, 85 Ευϊγλυβ 6 }} οὌὔβογνεβ, 18 πιοδηΐ 
ἴο ϑοῆδη ἰδ ἤυρογροῖὶθ. Τα οδ)θοίϊοπβ ἰο [ΐ 
δεουρῆς ἔοσναγά ὃν [δρα ἅγα [90 γϑῆηθα δηὰ ἴδγ- 
ἀδίοδοα ἴο ἀξθογνα τα ἢ διζθπείοη. 
Το Ὀγροσθοῖὶα 18 (ἢ. 1Πυϑἰγαίοα ὑγ ΒΡ. Ῥβᾶσοδ: 

“ΤὮ8 18 ἃ νΟν Βίγοηρ Θαϑύθγῃ Ὄχρσαϑϑίοη ἴο σεργα- 
ϑβοηῖ (δὰ στοαί ποῦ οὐ τηΐγϑοϊθ8 ψΠ]σἢ {651} 
στουρῆῖ. Βαυΐ, Βονσθνογ βίγουρ; δῃηὰ βίγδηρε {Π18 6Χ- 
ῬΓΟΘΘΙΟΏ ΙΠΩΥ 866 Π) ἴ0 υ8 οὗ [86 τνοβίθγη νου], ψε 
Ππηὰ 5δεγοα δηἀ οἴῇοσγ διιίῃοῦβ 510’ Ὦγρογρο 65 οἵ {Π6 
ἐκ Κιηὰ δηά ϑιρηιὴοβδίίοη. δοῖηῆθ δηδβίδποθβὲς οὗ 
ΠΟΙ [Ὁ ΠΏΔῪ θ6 ῬΤΌΡΘΥῚ ἴὸ ἰΔῪ Ὀεέοσγα {Π6 γοδάθγ. [Ιἢ 
Νηρ. 18, 838. 116 8ρ168, ΨῇΟ ταϊυγηθα ἔτοῃ (ἢ 6 
ΒΘΆΓΟΝ ΟΥ̓ 1π6 Ἰαά οὗ (δηδδῇ, δᾶγ, ἰδδί Πθὺ βὰν 
ϑίαηδε ἴῃδτα, οὗ βιοῃῃ! 8 ῥτοάϊρίουβ δῖζβ, (δὶ {πον 
ὝΟΣΟ 10. ἐδ ὶν οὐὐη δἰσλέ αα ρταδοίορμρενα. [Ι͂ Ἰ)ουΐ. 
1, 28. οἰζϊ68 ψηῇ εἰρ ψγ.Δ}}8 δῦουΐ ἤθη, ὉΓΘ βαϊἃ ἴο 
-οτραίοα ἡ ἰο ἤεαυεη. πὶ 1) 8ῃ. 4,11. τηϑ πίη 18 
Ῥω866 οὗ 8 γθθ, νθμογοοῦ ἐΐο λείσῆὲέ τοαοὐοά εηΐο ἐλ 
ἀοαυεπ5, ἀπά ἐἶε σ᾽ρἠἑ ἐδονο μωΐέο ἐδ ἐπα  αἰέ ἐλε 
«ογέἠ : αὐὰ (Π6 δυΐμοῦ οὗ ΕὐοοΙ οβϑ:Δϑι1σ8, 1 σἤδρ. 
"7, 15. βρϑακίῃρ οἵ δοϊοτηδη Β νἱβάοιίω, βᾶγ8, “" Τὴν 
δοτεῖ οουοτοά ἐδε τοἠοίο οανέι, αἰαὶ ἐἦσει ̓ ἰοάδέ τέ εὐξέΐ, 
μαγαδίεδ : 88 1ῃ6 ποτ] 185 (Π6 γα 5814 το 6 |6ἀ ψ ἢ 
ϑΟΙΪΟΙ Δἢ᾽ 8 ΔΓ Ό]68, 80 ΠΘΓΘ, ὈΥ οΠ6 ἀδρῖθα τῇοσ αὐ 
Ὦγροτθοϊα, 118 βα14 τῃδι {π6 ψοῦ!α ψου]ά ηοί οοπίδίῃ 
εἰ (88 Ὀοοΐβ ὑῃδί βῃουἹὰ ὃ6 τυγθηῃ ΘΟΠΟΘΓΏΣΙΚ; 
“δ 681.5.5 τοίγδοὶθβ, 1 {πΠ6 ρῥαγίουΐαῦ δοοουηΐ οὐ δνθιν 
.(ΘΏ6 οὗ 6) “ΘΙΘ ρίνϑη." 1 208. Αηίία. 14, 2 9. 
Οοά [18 πηρηϊοηθα 88 ργοιηϊβίηρ το Ψ46ο00 ἰῃδί Πα 
γα σίῖνο τμ6 ]Δηὰ οὗ (ἀπαδη (0 τὰ 8δπα δ15 βεβά, 
φηᾶ (Πδῃ ἴἰ 5. δά άἀαά, οἱ πληρώσουσι πάσαν, ὅσην ἥλιος 
ὡρᾶ, καὶ γὴν καὶ βάλασσαν, ““ ἐΐεν δἠαϊέ δἰ, ἐδ τὐϑοίο 
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δ6α απὰ ἰαπά, τολὶοἦ ἐδ διιπ φἠϊπος μροη." ῬΈΏΣΟ, ἴῃ 
ἢϊ95 Τγαοὶ [6 Εθγῖοί, (τοι. 1. Ρ. 802, 10.) 15 οὐβεγνοιὶ 
ἴο βρθὰκ Δίζαγ ἴῃ6 β84π1|6 ΤηΔΠηΠΟΓ, οὐδὲ γὰρ τῶν δωρεῶν 
ἱκανὸς οὐδείς χωρῆσαι τὸ ἄφθονον πλῆθος ἴσως δ᾽ οὐδ᾽ ὁ κόσ- 
μος. Απηΐξ ἴῃ [18 Ἴταςι 1)6 Ῥοβίοσ. (ὉἹη!, ἴοπ). 1. 
Ῥ. 258. ε4. Μδηρ. δ 34γ5, οὐδὲ γὰρ, εἰ πλοῦτον ἐπιδείκ- 
γύσθαι βουληθείη τὸν ἑαυτοῦ, χωρῆσαι ἄν, ἠπειρωθείσης 
καὶ θαλάσσης, ἡ σύμπασα γῆ. δΥείβίεϊη, ἴῃ Ν. ΓΓαβῖ. 
οη ἴπε ρμἷαςο, δὰ Βαβϑηάαρα ἢ) [45 Ηἰβίοιγα 468 «18, 
ὖν. 8,1, 9. ἀπά ὅ, 7.) 'ανϑ ηιοῖοά ΠΠῸπὶ (ἢ 6 δησίθηϊ 
αὐ 8} νν ΓΙ [6 8 διιοἷῖ ρα88αρθ8 ἃ5 ἴπ6 [Ὁ] ον ίηρ ; ἡ} αἰέ 

ἐλο δα τσογ6 ἱπῖ, ἀπά δυο τοοά τσα α Ρεη, απαά ἐλθ 
ιὐἰοίο ποαυοη απὰ εαγέδ τυογὸ ρατολιπιοηΐ, απιὰ αἰ ἐπα 
δ0η5 ΟἹ πιθπ τοογὸ τον  ἐογ.5, ἐΐοψ τυομἰαά ποέ δο δυϊεϊεπέ 
ἐο τυγὶέο αἰΐ ἐμ ἰο5δοη5 νι Ὦϊοὶ Φοσδηδη σοπιροβθᾶ : 
ΔηΠἃ σοπορίηίηςς οὴ6 ΕἸΙΘΖΟΓ 1 158 βαϊά, (Πδΐ, 7) ἐδδ 
λεαυθης τὐογὸ ρμαγοΐπιεπέ, απά αἰΐ ἐδδ δοπς ὁΓΓ΄ πιοπ 
εὐγέογ8, απ αἰΐ ἐδ ἐγοο5 Οὐ ἐδο ογοσέ τὐθγ }6Ή8, τέ 
τοομί( ποέ δὲ δι ἠοοπέ ἐ0Υ τογὶἐϊπρ αἰέ ἐπε ισϊδάοπι 
εὐλίοὐ ἠδ τραϑ ρμονϑεοφδο 0 Ἡοιηογ, νῃο, 1 τοί 

ΟΡοτὴ ἢ “451΄16 Μ᾽πον, δὰ υηἀουδίθα!ν ᾿νϑὰ {Π6γο, 
88 βοπηϑιϊπηθ8 ἔοΠ]οννοαὰ {Π6 ΠΥΡΟΓΌΟΙΙς πη ηΠ6Γ οὗ 
βροακίηρ, ψῇῃϊοῃ ργανα] θα 80 τη σῇ 1 ἰῃ6 Εαβί ; 88 
ἴῃ 1Ππαὰὲ, Β. 20. νοῦ. 246, 247. ἢ. τη8|κ68 645 580 
ἴῖο Ασἢ11|68, Οοπια ἰοῦ τ18 ἤᾶνα ἀοηθ ψ ἢ ΓΟΡΓΟΔΟΙ"- 
ΠΡ Ο6 Δποίῃθσ. ᾿Εστὶ γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυθή- 
σασθαι Πόλλα μάλ᾽, οὐδ᾽ ἂν νῆυς ἐκατόνβυγος ἄχθος ἄροι- 
το. “ ὺν (βαψ8 ἠθ,) τοὸ πιαὰψ ἐδγοιῦ ομὲ 80 πιαηϑ 
γοργοαοί μὲ τυογα5 ὁπ ὁπ6 ἀποέδον, ἐπαέ α. δλὶρ ο7 απ 
μμπάγοα οαγϑ σαπποΐ ὃο αὖίο ἐο σαγτῳ ἐἠθ ἰοαά. ἘὸνΝ 
ἰηϑίαηςσθ5 οὗ δὴν {πτηρ Π|Κ6 1Π6856 86 ἴο ὃ6 ἰὈπηα [ἢ 
(6 τ 6 18 οἵ εἷς ψυοϑίοση νοῦ ; δηά γοῖ 1 ἢᾶ5 θ6 θῇ 
οΟὈβογνοά, τΠαΐ (Ἰσοσο, ἴῃ ῬΏΠΠΡ. 9, 44. ““ ργω;ϑενεϊηι 
εὰπι {{{ φαπὶ σίογίαπι οοπδοομές δεπέ, φῶ υἱΣ οαἰίο 

.«σαρὶ ρο556 υἱαδαΐμν ; " δα (Πδ΄ ΤΊΝΥ Ἰῇ 7, “5. 58γ85, 
“Πω υἱγὸς ρορμίξ Ποριαηϊ, φιαϑ υἱΣ ἐεγγαγμηι σαρὲξ 
ογδὶς. (Βρ. ]Ρεατςαβ.) 

Βίβλια 158 ηοΐ Γοιπηά [ἢ τηΔηΥ οἵ {Πα θ681 Μ55. δὰ 
δ γβίοῃβ, ἃ8 1Πδἴ οὗ (Πγγβοβίοπι ; δηά, ᾿πά 664, πιδΥῪ 
ΝΟΥ Μν6}} 6 ἀϊβρθηβθα ψ1}. [1 σΔης6116α, {ἢ 6 Β6η86 
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οὗ {πὰ ραββδσθ νου] θ6 48 [Ὁ]}οὐν8: “ἼΤΠ6 ψνορ]ά. 
νου] ἃ ποΐ σομίδίη ὁη 1:8 διγζαοο ἰἣ6 τη." ΤῊΪ5 
1ητεγργοίδεοη 15 δοιηθῦ αὶ σοηπῆτγιηθά ὈΥ ἃ ΓΕΠΊΑΓΚΑΡΪΥ 
5 Π}}}Γ ραβϑβᾶρα οὗ Ευγὶρ. ἔγαρ. ΜϑΏΔΙΠρΡ. 8. οὐδ᾽ ἅπας 
ἂν οὐρανὸς, Δίος γραφόντος τὰς βρότων ἁμαρτίας ἐξαρκέ- 
σειεν, “17. “Ψαρίξον τογοΐε ἀοιυπ ἐδ οἷπα Οὐ πιογίαίσ, 
ἡ} ιυϊοία ἠδαυόπ τυομἰά ποὲ βαυο δράςε ἐο οοπίαϊπ 
ἐΐεηι. 80. αἰβδο Επτγὶρ. ΗἸρρ. 1248. καὶ τὴν ἐν ἤΙδὴ 
γραμμάτων πλήσειε τις Πευκὴν, ψτιῖα ονοῦ 4]} (6 
Ταϑεοίίω κογὶρέογϊ , νυ ἰςἢ σοι] ΡΒ6 δι ρρ! ἃ ἔτοπι (Π 6 
ψογά8 οἵ [44, 2 βοῃγ!. Ῥογβ. 4856, νἤθγθ, βρθακίῃρ' 
οἵ τῆοβ6 ᾿οιβίδηβ ψῇῃο {61} ἴῃ τὴ6 ὑδίι1|6 οὐ ϑ.δπ}18, 
ἢ 88 γ8, [ΠΟΥ ᾿γο 6 50 πηΔῃΥ, {Πὰϊ 1 ἢ6 ψϑγα ἴο ταϊδίθ 
Ἅπ6π ἴῃ ογάθγ, ἢ6 σου] ῃοϊ σοπιρ]θίθ ἢΐ8 [α5]ς ἢ θη 
ἀδγ8: κακῶν δὲ πλῆθος οὖδ᾽ ἂν εἰ δέκ᾽ ἥματα στιχηγοροίην, 
οὐκ ἂν ἐκπλήσαιμι σοί  οἡ Ψ] ιἰσἢ ράββᾶρα 566 Βρ. Βοηι- 
ἢ6 14, ννῆο, νι στοαὶ ργοθ 41 ]Π1γ, {ΠῚ} ΚΒ 11 15 τ] δα 
ἴτοτα Ηοπι. Οὐἶγ88. Τ. 114. ἼΑλλα τε πόλλ᾽ ἐπὶ τοῖς 
πάθομεν κακὰ τίς κεν ἐκεῖνα Πάντα γε μυθήσοιτο καταῦ- 
νητῶν ἀνθρώπων ; Οὐδ᾽ εἰ πεντάετές γε καὶ ἐξάετες παρα- 
μίμνων ᾿Βξερέοις, ὅσα κεῖθι πάθον κακὰ δῖοι ᾿Αχαιοί. 
ΔΙ ΠΊ ΑΓ ἴοο, 18 {Π6 δῇδοιηρ ΠΥρογθοῖὶθ υδοα Ὀγ 1Π6 
“πηϊοιαηάῖθ ΜάαγΥ Θαξεθὴ οὗ δοοίβ: “Αἢ οοσδδη οὗ 
ἴθδγβ ψο οι] ποῖ βι ἢ ςα ἴο ὕεννδι! [Π6 τη Β6Γ168 οἱ τηδη.᾽ 
“Ἐγ τΠ656 ψογάβϑ (8ᾶν8 ΤΠ π14Π}) 1πΠ6 ἔνδηρε] 8 

Ἰηάἀ᾽σαίο8 {πᾶΐ οὗ [Π6 ννογ8 δηᾶ δοίίοηβ οἵ ( γιϑδὲ {Π6 
πηυϊπἀ6 15 ΘΧΟΘΘαΙηρῚΥ ρστοδί ; δυῖ {Πο86 Τοσοτα 64 
ὑν πὶ ΠΊᾶῪ 80Ἐ{Π πᾶ ἴο αἴῖδιΠ ἃ σοπιρεῖθηϊ Κηοψίθαρθ 
οὐ {Π6 {ττι6 παΐατο οὗ (γ 5 8 Ρθῦβοῇ ἢ ΠαΊΘΪΥ, ἰδὲ 
ὲ 15 {π6 ὅπ δηὰ οἠΪγ δοη οὗ (οί, βϑηΐ ὑγ ἴῃ6 
Βαιοῦ το {Π|8 δάγῖῃ, (Π6 ρῥγοιηβοα Μεββίαι, ἐπα 
ΒΙΙΡΓΘΠΊ6 Δη4 πηοϑὶ Ὄχι ]θηΐ ϑανίοῦν οἵ 1[Π6 Πιιηδη 
ΙΆΠΘ; ἃπά {πδἰ ὈΥ {Π18 (411 ΠΥ ΟἿΘ ΙΠΔΥ δἰΐϑιη 
ιηἴο δίθγηδὶ βαἰνδίιοη." πὸ βυϊθβίδηςα οἵ νῇδί 18 
σοηΐδ!ηοα ἴῃ {1118 ΟΟΒΡ6] 18 {π8 ΔΌΪΥ βυϊημηθδα υΡ ὈΥ͂ 
“τ Δῃ. 

Οὐ [οτὰ 65 ἵδυρῆς (ῃδἴ (σοὰ 80 Ἰονοα 1Π6 Ὠυμηδη τᾶςς, παι Ης 
βϑνε Πὶδ οηἷγ ὑεροίίοη ὅοη, ἴῃπαῖ. νν ἢοβοανεῦ δῃουδαά Ὀεϊ εν πῃ Πΐχω, 
τοὶρ ἢ Ὀς δϑναὰ ἔγοιῃ ἐδοιγποιΐοη, δηὰ διαὶ δἰ ογηδὶ ΠΠ ; δηἀ {08 
ἦϊ ννᾶ5 1ῃ6 ἐχρίβϑδ ςουηδεὶ ἃηα ἐδογες οὗ αοὰ ἔοϊ τεδουϊηρ δὴ ἰζοτῃ 
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φετάϊ συ, δηὰ οὐηεετίηρ, εϊνειίου ὃν Ἡ!. ὅσῃ ; αἱνὶ εἶἰπαῖ ἴξ πὰ, 
πιοϊοονέγ, Η!8 τσὴ], ιπδὲ 6]} δινουδά δεκπονϊεάξε ἴο 800 ἷδ δυοὲ, 
Σεεεῖτε πῖπι ἰῃ πὶ ΤΟμαγβοῖεν ὉΥ (Δι, 111 Πὶπιὶ τορος δ]} υἱεῖς 
δορε5 οὗ 5ςαἰναϊίΐοπ, δι νγόγϑῃρ δῖπι ἴῃ δὴ 6402] ἀερτεε σι τδς 
Ῥαιπεν; (πὰς σοι ἀεοῖτεβ διὸ τευΐγεβ (15 ντογϑεῖρ, δ δἰοπε στγαῖς- 
ξυ] απὰ ἴο ἴτω, διαὶ ται τἰϊα αἷστε ὃ δε ἴτος τοσάς οὗ 
αἰϊαϊπίης εἴεγπα! ᾿ἴὸ , τὸ {ἰπδῖ τυῆοενογ νουΪά ὃε ἐηδα ρμασίδεεν οὗ 
Ἡ, τγυοῖ δοϊηονν δύρε δπὰ πόογϑἢϊρ Οοά, 86 ᾿ανΐπρ δεπὶ Ἦ 5 ὅθ, 
δὰ «Ψεεπὸ ΟἾτὶεέ 856 πανΐηρ Ὀεεη ϑεηὶ Ὁγ Ηϊπ ἴον ἴδε δηϊτατίου οἵ νε 
Βυδῃ Γαος, δηὰ {ἢδὲ νυῆοδοενεν ἵηον5 δηκὶ υυυτϑυΐμο Θοά δὰ 7επὸ5 
ΟἾγίοῖ τ δον Ὁ Δ ΠΏΕΤ, νν}}} δβει γε γ δι ἰδίῃ τηϊοὸ οἰεγηδὶ ΐ ; ὑσὶ 
δὲ ψθόενεσ δ[}8}} γεΐυδε ἴο δεϊςπον)είκε ον πογϑῖρ ἴδε λίπεν 
διὰ 7εεὺυδ ΟἸγίδιὶ ἴῃ Ἵκεὺ ἃ τοᾶηηεγ, τυ}! δοϑυγει γ ἄγαν ἀονη ρμεῖ- 
ἀϊίοη οα Ηἰπιδοὶ , 85 τεξιοῖ πρὶ ἰο Ὀεϊενε ἴῃ πὸ ΟἿ ὕερσοίίοη ὅοὴ οὗ 
"Οοὐ. (8εε 5, 14---18. 4, 15. Ξεη4ῳ. 15, 43), Ἦε [ιπδ ἰδυρδῖ, τοτε- 
ονέτσ, {πδὶ {πὶ6 805 οΥἩ σοα ἰδ ἠϊπεεεί, αινὸ δυο ἃ ϑρῃ δ ἱδ μνίρικε, 
δηὰ οπὶν ἱπ δἰ6 κυιά, μονογενὴς 8, 16.) το Βαῖ (οά ἴον ᾿ἰ5 οἵη 
ἘΔίΠοσ, πατὴρ ἰδιος, δΔηὰ ἰδ ἴσος τῷ Θεώ, ἐφιαὶ ἰὴ Θοά (5, 18. 
δεὴη.) νυῖδο διδὰ εχίσϊεὰ δείούε δα σβῆλο ἴο τῇ σα Ὦ, 86 βεῶϊ ἔγσίω 
Οσά (8, 13, 17.) πιλὰ εχίδίεά ὈὃὈείοτε πε πῆς οἵ Αὔγδμδπ; (8, δ5.) 
Ἰκοεὶ Ὀδεη ἰπ Ὀεανθη υτἱἱ ἢ {ἢ ἘΔίθοι (8, 13. 6, Θὲ ἃ 46. 7. 49), ποεὶ 

, ὀχίδίοὰ ἴσοι 841} εἴθγη γ, πὰ πδὰ ρίουυ ὑυΐτἢ πο ρί ογ Ὀεΐοτε τε 
ςτόλιΐου οὗ ἴπε νογὶά, θυϊ πον δά ργοοσοοάσα ἔγοι ἢἰ5 Ἑδίπος δπὰ 
σης ὕροη ἐαγίῃ, Ὀυῖ τνοαϊὰ γείυτγῃ ἴο ἴῃα ἘλίΒεγ, ἔγοτα ποῖ ἢς Βαὰ 
δοπε οσίἢ, ἴὸ δρϑίὶῃ ἐπίεν ὕροη 1Ππ σίου νυ ς ἢ ὅδ Πδὰ Παὰ νυἱτὰ ε"5 
Βαιπεῦ : (566 17, δ. 6, 6Φ, αυὰ 838. 8, 42. 16, 48 ) ̓μδἴ ἢς 15 δ οἷ ἃ 
ϑοη ὃ8 δίῃ! τθδῖ ἰῃΠ6 Ἑαῖδμοῦ Παῖϊ, (5, 96.) ν»8ο ἀοίἢ ννυδαϊ {δε 
Ἐδιϊνδν οί, (5, 17, δηὰ 19.) τεδο 15 ἴο θῈ νυογϑρρεὰ ἴῃ δὴ δαυδὶ 

85 1)5 ἘΛΙΏΕΓ; 80 δι ἢδ ΝΟ Ὑγογϑηΐμθ ποῖ ἴπε δοῃ, ννοῖ- 
διηίρο οὶ {πε Ἐπιδετ, (43.) οἶπος Ὀείννεεα δὲπι δπὰ τε Βαδι δες πος 
ἐχἰδῖβ δὴ υπαϊν! οὰ {εἰ οτϑῃΐρ, νὰ μαγγ οὗ δι γι δῖος, ὑνόγκβ, ννοῦ- 
δΐρ, Πβίυγο, δ δέθεῆηςθ. ῬΟθοονεΣ (5675 οὐνγ ἴωτγα) δεῖ ἢ "6 
Τινίηρ, δει Πρ, ἀγίηξ, βεεῖἢ ἴῃς Ἐαέλεν, {6 ρἰδη5 οὗ ἴα ἘδΕΠΟ ἴσγ 
υεδοὶπρ θη (14, 9.) : [8Π6 ΕΒΈΠΟΙ 8 ἷἱπ πιθ, διὰ 1 ἰὼ {πε Εδιμοῦ 
{10, 838. 14, 20.) : ννἱῖδι 1 “αν ἰδ ποῖ τηἱπε, Ὀυϊ τμα αι μοῦ δ: ταὶ 
Ϊ ἀο 5 ποῖ τηΐπα, ὃὈυὶ ἰῃς Ἐδιμπεσ 8 (14, 20.) : ννῖδὶ {πῸ λίπον μαι, 
ἐδ δ ορεῖθεῦ τὐὶπα (16, 15.) : 1 δηὰ ἴα Ἐδίδοσ ασέ οπε (10, 80): 
τθετο ἰδ που πῃ ἰΠπὶ ἰδ ποῖ σοππηοη δεί θη 8 ; Δ} {π|8ρ8 ργοοοοὰ 
ἄστη (᾿6 Ἐδίπεν, υσὲ {ΠεΓῸ ἰβ ποιδηρ Ηἶδ τῆδὶ ἰδ οἱ τοΐὶμο: οδα 
οοῦπϑεῖ, οης ΜΗ], ὁπ ἘΠΕΙΩ͂,, οης 8πι} {ἢε δδα)α ὑνόοσῖ ; φινὰ βυοῦ δα 
ἦΒ {πε σοπηπηυπίοη Ὀοίννεοῃ τα δὰ ἴδ Ἐδίθογ, δυο 4160 ἰδ (ῃδί 
Ὀείννεεῃ πε δηὰ {πε Ηοΐγ Ποιεῖ. Ὅπαὶ τὰ οὐδ, {1 Ηοΐγ 5γίπι 
ΥΪΔΠΕΒ: ὙΠΕϊ τοῦ (0, ἴπε δαπῆε ϑρίγι: ἀσίῃ. (5εςε 10, 13. Ξεηᾳ.) 
᾿Αραΐπ, ἴδ ἴδδομεβ τ15 ἰπδὲ δ ᾿ὁδηι ὑπῖο (15 ἐγοιῶ {πε΄ ἀε  έτα ας 
ΘΟΒη961 δηὰ ἄξογεε οὗ με Ἐδίμπογ, ἔου (ἢ ρυγροδα οὗ υπάεγίδκίοὶ 
με νοῦς οἵ βαν)ηρ;, ῬΓεβεσνίηρ, δηᾶὰ ὑ]εβδίηρ τἴἢῸ Πυπιδῃ Γαςα, 
(6, 88. 664.) δά τΠαἴ (015 Πα αἴα ἠοῖ δοπηε σὰ ἀγδέ γῖο, δας Ὁγ {δα 
ὁομιπιαι οἵ (με Ῥαίμεσ (8, 42.) : (40 ἢςε 15 Ηἴβ “Ρα ἀπὰ Βπιῦθε- 
βεκὶον, ἰνίον ϑοπίὶ ἴγοτι πέδνεη, τα ΓΟγμ εν ὑγοίπθεά ϑανίοιγ. 
Δηᾶ, τπδῖ ἴἢενε ποῖρης ὕδ᾽ ὴο ἀσυδὶ επιεγία δα οὐἩ {Π|5, [πὸ Ἐνβόρο- 
1ϊδῖ Ἰπέοστηδ 8 {πδὲὶ Π6 νγὰβ πηδηϊεβδίεα 85 δυο ὈῪ δομη (ἢ Βαριίδι 
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(5, 839, 95ε4..): πὰ ἐειβιοηταιοὰ Ὠηϑεὶ ἢ 66 συκῆ Ὁ ἀδδάϑ δηᾶ 
ΜΟΥΚΒ 80 ὭΔΠΨ δη6 80 ῥῥεαῖ, [πα΄ Ὑν ΒΟΒΟΟΝΈΓ σπου) ἢᾶνε δὴ ὀρρου- 
ΘΠ οἵ Ὀεμοάϊιρ δεῖν, τοῦρ πὲ σὲ ργουνρίϑὰ δηὰ ἱπάυσδὰ το Ἦδαν 
“Ἀἶπι, δηα τγεσεῖνα Βη 85 Δἢ δι ΌθΒηδ 0 Βαηϊ ἔγοι) πελνεη, δῃὰ δοῖὶ 
ὈΥ Ἐϊνῆηε δυϊμποῦ (5, 86. 10, 80. 14, 11. 1δ, 24.) : Π38}}γ, αΣ 
το 8 πα σοπηιγηεπάοα ἰο {μεῖς ὑἊ δῇ ὃν ἔπε Ἐδίθεῦ τὴ τῆς Ηοὶν 
Βογριγε (5,87. 864.} : δηὰ τἰνδῖ, [Πογοΐοιθ, ἮΐΒ νροῦῖκκ 16 ποῖ ἢΐ5 
οὐ, ὑιῖ ἃ τ Ὀϊνὶπε, Ὠοῖ 80 Του ΟἿ ΠὶΒ ΟΥΡΏ 88 ἢΐ8 ΒδΙ ἢ Γ᾽ 
κδῖ τῃς ἘδΊΠ ΠΟΥ Πδα ϑοηΐ Ὦσ, πὰ Βα οοχητηἑτ ει [ἢ 8 ννοτὶς ἴο ἢΐχη, 
αα ἰπαὶ Ὑπαίονδυ πα ἰθδοπεῖδ, δὴ τ παίευοσ με ἀοί(ῇ, ἱἰβ ὃγ τὴς 
δι ΒΟΥ οὗὨἩ ἴδε Βαίδον; τὶ δΔῸΝ (6 Ἐδίθογ σοππεῖνῃ δυθηδη 88]- 
υδιΐοω, ἱπ 85 πο ἢ 895 ἢ6 δὰ ἀεοχθεα ἰΐ, ἀπὰ ἤγοτ ἴΠῸ ϑ0η, ἰῃ 85 
ΤΥΟΟὮ 85 ΕΥ̓͂ Ὠμὴ ἰπ Ἐδίπον ννᾶ ῳ͵εβοοὰ ἴο Ὀοϑίονν ἴἴ, απὰ τῆδι τὴ 
ῬΔΙΠΟΣ δ85 ἰη (ἢ 9 τνοῦκ ἐπα ὈΥΪπιδον (δες 14, 18.) ; παῖ τ 6 ννοτὰκ 
86 Πδ4 Ὡδνονῦ ρεγίοτησα δἵ 18 οὐρῇ ρίδαθυγε, ὃιϊ δο]εἰγ ὉΥ͂ τῆ νυ}]} 
ὉΠ 6 Βαΐ νον (δ, 19, δπὰ 80.) ; ἴδαῖ ἢ ἀθδβ Ὡοί ἢ πρ᾽, δα γ5 ποι ἢ ρ' 
'Ῥυϊ ὉΠαᾶῖ ρἱελϑοα 5 ἘΔΙΒΘΓ (18, 49.})}; παῖ νυν βίοτον ἢ ἀθεβ, ἣδ 
'Δοε8 Ὦγ ἴμ6 Ἐδίπεγ, δὰ ἔυγ {ὖνε ρΊοτγ οὔ τπ6 Εδίδεν (5, 29, ἃ 50.}: 
εἶνδῖ τυῆθη ἢδ ἰαγϑ ἀοννη 8 Ηΐδ, ἰΐ 15 ὃγ ἴπ6 οοϑηθεῖ δηὰ ν}}} οὐ τὴ 
Βαμα (10, 17.}); παῖ τνλβδέενεῦ πὰ ταβοπεῖῃ, Ὲ τθδεῆειἢ ὉγῪ πὸ 
ἱπϊαποιίοη οὗ {πῈ ἔδίθον (14, 10.) ; {παῖ τδαίθνου ἣς 86 τῆ, ἢ δα τὴ 
'Θοσοτάϊηρ ἴο ἴ8ε ἱπίοπιίοη δηὰ Ὴ οὗ (πὲ Εδίπεγ (14, 0.) 
Ὧδλῖ ταὶ Πα ἀο ἑν 5 ἵΒ ποὶ οὗἉ πἰβ οἴνη ἱπηδριηδίϊίοη δηὰ ἰηνοητίοη, 
ΟΡ δὰ δὲ Ὠεκτγά δηὰ Ἰεαγηῖ ἰΐ ἔγοιη σἴπεῦβ, Ὠ0, Ὡθῖ ὄνθὴ Ὁγ αἰνῖπε 
ἐπβρίγϑιίοη, 685 ἴΠ6 Ῥγορδεῖβ οὗ οἷά, δθιιξ Βααὰ πεδγὲ ἰτ ἔγοιῃῃ 1ῃ6 
ἜΒΙΒΕΥ ἴῃ Ἠδσδαδνεη, δηὴ δά, 45 ἔζ "νεῖε, Ὀσουρῖς ἢ ἤπι ποῦνεη ἴὸ 
φαγί, τ δοῖπρ τα νν}}} οὗἉ {6 Ἐδίπον τπᾶὶ πὰ θη] ἃ ἀοϊνεῦ (Πδβὲ 
ἐγυζε (8, 38) ; παῖ 8}} ἴεβα 'ις αἀἰὰ ἀεἰΐνον }υδῖ 85. ἢὮ6 δα γεοοϊνοα 
κἤδι ἤροίὰ ἴπ6 δῖον (δ, 80. 7, 16 ἂι 18. Θ, 68. 8, 28.), ο'ποα ἢ 
'σπὸ οου! Κηονν Θοά δπὰ δὲβ σέοτεῖ σσυηδθοῖθ, ΠΟΥ 6 80 νγὲ}] υδὶὶ-. 
᾿βοὰ ἴο ἐχρἰδίη {Π᾿|86 οουηϑεῖβ, δα "8 'νῆο ναὰ Ὠδοη ἰη Ηδκανεη, δηᾶ 
“βίη ἀόνῆ ἤστῃ Ἠδάνθη (8, 18. 6, 46. 7, 49), δπϑπὰ ἐβαΐ {Που οσα 
89 ἀσσιγπθ, δα Ἐϑρεο ἔα γ {παῖ ρα οὗἁ ἱΐ νοι ᾿γεπροοίεα τὴ 
Ἑαϊδεν δὰ Ηἰ5 οσυηδβεὶο [οΥ [ΠῈ βαϊναιίοη οὔ [ἢ 6 Πυτπἢ ΓΟ ὃγ ΗΕ 
ι8οη, να Ὡοὶ δεϊμκίοιϑθ, Ὀυϊ (Γὰδ; Ὡοΐ μάν, θυϊ αὐυέπε; ησὶ 5ὀρὺ- 

᾿ ΣΙΟῦ5, Ὀαῖ ρυγε ἀηὰ ρεγίξοῖ (1, 49, 58. 14, 44.) : 80 (δαι ἴΐ ἢ: 
Ἠδοόβϑασγ ἴο0 'θε εν δοέδ ἰὴ ἐπ ἘδέῆΕγ ἀπὰ (ἢ ϑοη, δὰ Ἀπαὶ ὑνῆο- 
ϑΌΟΝΕΥ γεΐαβεθ ἴὸ δοκπονίεάρε (8 βθη γδἤιβοθ ἴο βοκηον)ϊεῦρε 188 
ἝΑΔιπον, ννο Πιδὰ δ6ηΐ Ὠΐπγ, ἢδαὰ τιδηἰ εϑῖθα ἢ ΐπι 85 83:10), αη ἡγῆσθε 
“ν1}} [τ εβϑ [αὶ τοθη βῃου α Ὀα]ονο ἰη Ὠἰπ (δ, 24. 6, 927. 19, 44.) ; 
δῖ τς ἐστι ἀπά βαϊυΐατγ ἱηἤυεπος οὗ τ 8 ἀθοίτγίης σου ]ὰ 
᾿χρόγὶ Ὁ Πί8}}ν ΒΕ] δηὰὶ πόνῃ ὈῪ Ὠΐπθ Ῥτΐο ϑδμουνὶ δάμη ὶς ἕξ, διὰ 
ἴοι θοϊδενα δηὰ βοΐ ὑρ {0 ἴζ. (17, 6. 9544.) ον 
ὉΠ εθροοῖ ἴο [εἴ98 ποτ ἱδβοῖί, πὰ τῆς γυγροθα οὗ 1, ουν στὰ 

φἐαόῃδεο {ππὶ ἰζ Ἠπδ δοί ον ἴῃ υἱεὺν ἔπ ἐβ᾽ ναί ση "οὐ [88 Ὠυμπηδη γδδο, 
. οἷηδε ξ ψγη9 (ἢ6 ΨῊΪ οὗ (ες ΒάτΠΓ ΗΘ ᾿ε δόης !ϊ8᾽ θη ὑροὴ δε, 
παῖ οὐαἵ ὈΓ ἴπδϑε σοι 6 Βδὰρήνδη ἴο ὶπιὶ ἢ δηουϊεὶ πσί σαβον 
δὲ (Ὁ γμενίβῃ, Ὀαϊ δου ἃ Ὀδϑίον ἐΐορθβὶ ΠΠ ΟῊ 4}, αηὰ ἴδαὶ νῆο-. 
ἜνοΥ δου δοκηον]εάρα ἐπ “5οὴ “Δ4ηὰ θδ]ίουα ἔῃ ᾿ἢϊπι, δῃουϊὰ ησΐ 
ιδεϊδῃ, Ὀυ8 ἀξιαἰη εἴεγδαὶ ᾿ς (δ, 89. ϑι 46); ἐμπαῖ ἐπ -Εαίδες Ἰνδὰ 
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νἀ δηἃ ἐφδογεοὰ (παῖ ᾿α δου), δῦονο αἱ], τηδη᾽δδεϊ οἡ δαγὶ (15 
οουηδεὶ οἵ (Π ἔδι πον ἴον {πε βαἰναιίοη οὗ ἤθη Ὀγ [118 ὅοῃ, διε {ἰπδὶ 
τἰνῖϑ9 ννδ8 (6 οβρεςὶα! οἰναγβοίοσίδιὶς οὗἩ ἴμ6 ἀσοείγα ννῃϊοῖ πε δὰ 
ἀεἰνεγοά, δηα δὰ ογάετγοι ἢἷ6 Ὠἰδοὶρμ᾽εδ ἴο Ἐβρϑοὶδ! ἀεϊνεν (17, 4, 
6, 96); Φαϊγ, ι᾿ναῖ 6 δῃου!ὰ αν ἀοννῃ ᾿ιἰβ ᾿ἰϊΐε. δηὰ ιἱπάδηζο ἠθαίῃ, 
ἐνρη ἴδε ἀδαῖῃ οὗ (ἢ ογοϑδ, ἔος πιθῦ, μαγίγ τἰναῖ ᾿6 πιρἢϊ δάνο {{π»6πὶ 
ἤτοι μεγαϊτίοη, διὰ ρα (δῖ 6 τἰμρι οὐϊδίῃ ἴογ (ἤδτι εἴογηδὶ 
"6 πὰ ἔε!οῖιγ; δηὰ ιπδῖ, ἰμογεΐοις, ἰδ μριγμοθα, ἰηθθοπεοθ, δηὼ 
εβὲεοι οἵ Πἰ. ἀσδιἢ ἴ6, [παὶ πιθὴ τδὺ ὑὕὲ βανεὰ ἔγοπι ρμεγ ἰοπ, δνὰ ὕες 
τηλὰς ρμαγίαΚογα οὗ ᾿ ἔδ εἰθγηδὶ; (δι (Πἰ8 Πἰ8 ἀεμῖ}} ἰβ ΠΟΟΘ ΒΑΡῪ ἴυ 
᾿υμηδη δαϊναιίοῃ, ἰθ αἸοδὶ δοοερίδυ]α δὰ μἱοιοίηρ ἴο 186 δι ογ, δηθὰ 
ΣῪ ςαἰουϊαϊοι ἴο ἀεοίατε Ηἶδ οννη μίογυ, δὰ (δῖ οἵ Ηἰ5 ϑοὴ 
(8, 14--]6. 6, 51. 10,15 ἃ 17.) ; 8εἷν, παῖ {}ν8 "6, νἱ οἷ πα δὲ 
οδίαἰηεά [ῸΓ 41}, ἰὸ δἰνονά Ὀοϑῖονν Οἢ 88 ΠΡΔΩΥ ὼ8 δου ἀδσδῖγε ἰΐ, 
8} ἔγυιν ἰνπι ἐχμοσὶ ᾿ξ (10, Φ7 ἃ 428.) ; ἔυγ τπᾶῖ {᾿ὸ αίπεγ πο 
ουπιπ θὰ τς ννοὶὲ οὗ υπηδη βαϊναιίοη ἴο {ἢ δον, δῃὰ δὼ μίνεῃ 
λα Δ ΠΟΥ γ Οὐ σ αἱὶ θη, παῖ ἰα της σοηίεγ οἰθγηδὶ ᾿ἶ ου 4} 
ἴθοθα ποσι Ηες Πδὰ δβοϊμηει ἴο Πἰπὶ (17, 4.) ; ἀπά ἰνδι] ἐπ͵οΐϊηϑὶ ἐἶπι 
ἴο ᾳυΐοκεη {ἰὸ ἀοδὰ το {Πἔδ οἴθι πα) (8, 5], 14, δ.), ἴο τεϑῖογε {πὸ 
ἀεδά ἰο Ἰ᾿δ, ἴο Ἰυάρε {Ππ αιΐεὶς ἀπεὶ (πα ἀεδά, τό ᾿πῆϊοῖ μυεδιποηῖ, 
οΥ αἴϑρεῃβα γεννΆγι 8, δοοογΐϊηρ ἴο ἜΝΘ ΠΔΔἢ 8 νγογ 9 (να. 42.) δίῃος 
ἰϊ ννϑϑ ἴΠ6 ρμίεαδιιγε οὗἨ {π6 δῖε ἰπαὶ ἢ6 νν πο νν89 (ἢ ϑυυΐοιγ δικὶ 
[τὰ οὗὨ πιδω, δῇου ιὶ α]ςο Ὀὲ (Ὠεὶν )μώψεο, δηὰ τπαὶ ἢὸ ψνἢο Πιδὰ οἱ»- 
ἰδ δα ᾿ἰΐε δηιὶ ἔε] οἰἴγ ἴογ 41}, δου εἰ αἰδϑοὸ δεδίον ἐΐ οὐ ἴΠο66 ἐπα 
Ἰὶ δουρπῖ {πδῖ δαἰναιίοη, δηκὶ νυ πο] ἰϊ ἔγου τνοθα {παΐ παὰ γὸ- 
2εεἰοὰ ᾿ἴ, δῃὰ μᾶ85 βεηίθηςς οὗ οοῃάεπιηδίΐοη ἡ ἰἤθιι ἔων ᾿ιανίηρ; 
τείυνεά ἴο ὑεϊίενα ἴῃ (6 ΟὨἷΥ Ὀοροίίΐεη ϑοὴ οὗ (οὐ. (8, 17 ἃ 18. 
ὅ, 27.) 

,. Ἵ]εγείογε ἢ ἴδιῆϊ ἀπὰ ργοΐοδδεα Ὠἰμιθεὶ τὸ ὕς (ἢ αὐ ἤογ οὗὅἁ, δηα 
Κυϊάς ἰυ ἐε]ϊοὶῖγ, (Π6 ἔογιμαεν μτοπιίϑοα ϑενίους οὗ τ)6 Ἰνυμηλῃ 
Ὀγ νοι ἱΐ ννὰ8 ἴῃς νΝ}}} οὗ 6 Βαΐῃεν ἴο Ὀφϑίονν ἴΠπδὶ δαϊναίίομ 
νυν ϊοῖ ἢ]8 ἰονίηρ Κἰίπάποβϑβθ δὰ ἀδδιϊποὰ [ὉΣ τπὸπ; δηὰ {ἰιαὶ ὑἰ 6 
ζε] ον ἴο Ὀ6 οὈϊαϊ ποιὰ ὈΥ Ὠὲπι 8 ηοῖ οἴ δὴ φαγί ϊγ, Ὀυὶ ἃ οεἰοϑι α] ἀπὰ 
οἴει δὶ παίυγε (5, ὁ4. 6. 40 βεη4. 8, 12. 14, 6.}); {π8ῖ, 181, πα ἰδ 
ὁμοὶ ἃ ϑαν ΟΌ Γ ἂ8 ποῖ ΟἿΪΥ τεάδθηλ ἤδη ἔγοιι μεγΓάϊ ἢ, ἀηὰ οὈία!ὯΘ 
ἔοι {ποῖ αἴογηδὶ ᾿ὰ Ὀγ }ν}9 ἀδαίῃ, Ὀις δἰ8δοὸ Ὀεδίοννθ [1 οἵ δ οὐγῃ 
ὥτδοθ δῃὰ μονεῦ; ἐγ, {παῖ Ὠ6 ἰ8 [86 ον ἷψ ϑανί ον ἢ ΠΟ ΘΝ ΕΓΥ 
Ομδ πιιδέ ὑείξουο ΜὯο ννοιΐὶ ὑὕὈ6 τοάθομθ ἔγομι μογ τἰοη, δηή ὑδ 
τηδα ρμαγίακεῦ οὗ οἴεγηλὶ "δ, δηα {ἰπὰϊ νυ οβϑοόῦνοῦ γε)εοῖοα ἔπ, τὸ - 
)εεῖοὰ {πῸ δυϊίογ οὗὨ ι}8 δα] ναϊοΠη, δηα ρτεραγεά ογ ἢ 56} ρεγαϊτοῃ 
(10, 7, 9 ἃ 10. 8, 18. 14, 6.) ; ϑύόϊγ, εἰναῖ Πα ἰ8 116 ἐγμα ϑανίοιν, ὉῪ 
νοῦ ἴἤο86 {παῖ Ὀεϊΐενα 8}4}} ἴδνθ ᾿ἰἴθ 48 σοί ΗΥ 88 δαὶ [Π6 
ἘδιθοΣ παῖ ΠΠδ, δηὰ {αὶ ἴἢ6 ὅϑοη πδίἢ 16 ἔγοιῃ ἴπῸὸ Ἑαΐῆον, δηὰ 
οδη Ὀεδβίον ἢ οὐ οἰδιεγθ (6, 56.) ; 41Π|γ, ι}ᾶὶ [6 '5 16 αἱἐ ρεγζεοὲ 
ϑανίουγ, ὈῪ μοὶ τδνὺ δ οὐιαϊμεα ἔε] ον πὰ Ὀοδιϊτυάς ἴΠ6 πποϑῖ 
»εγίεος, 1. ὁ. τοδὶ], δρυῃάδηϊ, οοπϑίδηϊΐ, δπὰ δἴεσπαὶ), δίηῆοθα ἢ Ὀοϊὰ 
διἢ, ῥὑγοσασγεῖι, δηά σρηΐεγγεῖϊι ννμδῖ 5}}8}}. ΤΌ ΠΟΥ ΔΩΥ ΟὯδ οὐπ- 
Ρἰείεϊγ 8δῃα ἴὺγ δνεγ ὑἱεβϑεά, δηὰ (μδὶ ννῇοανεῦ 8}8}} ρόβϑεβδ ἴἢΐ8 
ἔε! ον, Νν}} πᾶν ποι πίηρ ποσὰ Ἔχοο!]θηΐ ἴὸ ἀεδϑίγα, ΟΥ πϑϑὰ 8γῪ 
τὨϊηρ ΠΕΘΕΒΘΑΓΥ ἴο {Π6 ἰροϑὶ ὑεδι 46, Ὀυϊ νν}}} μαναὰ 4}} ταὶ σδῶ 
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Τεπ εν πὶ Ὀϊο586 4, 81} ἢΐπὶ νυν τππ6 πιοϑὲ οχαυΐϑὶ ἴθ ἀεί, αἰνναγ8 
ἐπογοδϑίηρ, δηά νον, ᾿ἰπγουρῇ (Π6 δηά εβθθ ἀρὲ8 οἵ εἴδγηΐυ, 881}. 
ΠΘνΟΓ ΟΪΟΥ. “ ἴἰ ἰδ ἴῃ ὅοη οὗ πιδῃ (βαϊἢ οὐγ 1 γὰ) ἴ[Πδἱὶ Ὀσβίοννει ἢ 
πε πιεδὶ ννῃϊςἢ ονἀυγεί ἢ υἴο ἐνογίδϑιϊηρ ᾿ε, δηὰ ννῃίοῃ ρίνοι ἢ 118 
Ὠηῖο ἴΠ6 τοῦ]; 1 8δὴιϊ ἴπ6 Ὀτεδὰ οὗ "πε; ΠΟΘ σοι) ἢ ἴο πι6 
8.84}} ΠΟΝΟΡ ἨυΠΡΕΓ: ννῇοσον ον ὑαϊϊενοῖἢ ἢ πὶ 58}|8}} ἤδνοῦ (Ὠϊγαῖ ; 
πὸ Ὀγεδὰ {παῖ [ ρίνα 8 ΤΥ ὈΟΟΥ, τ ΐο ἢ 1 νν}}} ρῖνα ἴον ἴῃς Ἰϊ1ξ8 οἵ 
1Π6 ννογϊά ; τνποβϑόσνοσ δδίοι ἢ {Π|8 Ὀγοδα 8Π8}} οὐϊαὶπ 11 εἴθ παὶ ; 
ἰἴ ΔΩ τηδη ἰἢΐγβῖ, ἰοῖ πΐπὶ σοί Ὡπίο π|6 δηᾶὰ ἐτηκ ; ννβόϑοσνεν 
8.81} βατε ὑεϊενοὰ ἴῃ τη6, ἔγοπι δίπιὶ 81|8}} ἥονν τίνεγα οὗ. ᾿ἱνίηρ; 
πυδίοῦ ; 1 σαπιθ [παῖ πηϑὴ πὐρηΐ παν ϑωὴν, ὅο. (8666, 427,88 
8 ἃ 51. δεηη. 7, 37. 10, 10.) 

[δϑι]γ, οὐν [ογὰ 88 ἰδιιρϊ (Π4ἴ ἴἢ6 ΟὨΪΥ, ἴσια, δηἀ οογίαϊ ἢ ΜΨΆΥ 
ἴο διιδῖη {8 ἔ ἰοϊν, 16 ὭΣ ΘΥΘΙῪ ΟὯ6 ἴο δοκηονίθαρε, Ὀοϊϊενα ἱπ, 
8η6 νγογϑῃϊρ πε Εδίῃογ, ψῆο ἀδογθ, γοϑίογοὶ, βηα Ὀεϑίονγε 86 }να- 
το οὐ πηδη ΕΥ̓ Ηἰ8 ὅοῃ, δηὰ δοκωηον)οάρε 7έθυβ Οητβὲ ἴο δ6 ἴῃ 
ϑοη οἵ Θοά, βεηῖ (0 ργοόσιγα {ἢ 5 δα ναί ίοη, δηὰ {Ππ σεβϑίογεγ 8πὰ 
Βῖνεγ οἵ {|ν|8 δαϊναίίοη, 50 (παὶ ἔγοη ἴἢ6 ΕδῖΠ ΟΡ δηὰ [Π6 ϑοη πγιιϑῖ Πα 
εχρϑοῖ [νἷ8 ϑαϊναίίοη, τα ἰΐ {Π6 οὐ͵εςοῖς οὗ Πΐβ τηοβί δγάδηϊ νν]ϑἤθδ, 
ΙΤαιζ]δῖα ἢἰδ δοϊίοη δηὰ "δ δοσου ραν, βοε κίπρ δογ {ἰοβα σε οϑεδὶ 
Ὀ]εδϑὶ τ τ ἢ οἢ ὉΓα ἴῃ Ομ ἶδὲ Ψ 6808, ννῆο θαοϑίονρει ἢ (δαὶ Οοἡ ἴῆσδα 
ἴδοι Ὀεϊενα ἐμ πἰπι (17, 8. 6, 96.) : {παῖ γῆοσνον ἐδμς Ὀδ] ον ἴῃ, 
ὦ ννογβηϊρρεῖἢ, ἐἢ6 Ἑαϊπεῦ σπὰ ἴῃΠ6 ϑ0η, 88}.4}} αἰ ἢ υὑπῖο εἰθγῆδὶ 
"δ : ννηϊϊα, οὐ ἴπ οὐδοῦ παι, ἢ6 ν"}}} ἔογίοϊς 1ἴ σσῇο 81|4}} ἕπινα γὸ- 
Ἰοεϊοά {πἰ8 τηογοϊέι! οὔδεν οὐ βαϊναβίίοῃ (δ, 95.) ; ἴπαῖϊ (Πα [Δἴ Π 18. ποῖ 
Ὠυπηδη, Ὀυῖ αἰνίηα ; ἐλε τοτὰς οΓ Οοὐ (6, 29.), ρ]εαϑ᾽ηρ; δῃηὰ δσοορῖ- 
8016 τὸ (π6 Εδίπον (νογ. 40.), δῃ ἃ ΠδοαβΒΆΣΥ 0 ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ6 Ψ}Π0 νου 
αἰ(δίῃ βαϊναιίοη τὨγουρῈ ΟἸγίδι, (νοῦ. δ8. 6644.) 
ϑυ ἢ ννᾶϑ ἴἢ6 ϑ8π) οὔἰῆα ἀοσίΓίηο δηᾷ ἱπειγυοίίοη ἀοἰνογεα Ὀγ ΟἿ 

Πιοτὰ οἢ ἐδγίῃ, νυῆο ἢ δῖ. Φο πη 1188 δῆεννῃ ἴὸ Ὀς ἴπῸ ῬΥΊΑΤΥ, μτγ]ἢ- 
εἶρα!}, δϑπὰ εδβεηξίαὶ ρΡοϊηῖβ οὔ πε Οἢγἰδιίδη ἀσοϊνϊα (566 1 ὦ, 44 ---50), 
δηκ νυνῃϊο ἢ Π6 88 πηδδηΐ, [γοὺρ ῃουΐ (ἢ)]8 ὈΟΟΙΚ, 88 ἔγοῃλ [86 το ἢ 
οἴ οὖν [υογὰ δἰ αι86}, ἰο ἐδηχοπϑίγαίθ. (Τ τι δη.) 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

ΑΝΝΟΤΑΊΤΤΩΝΒ ΟΝ ΤῊΚ ΟΟΘΡΕΙ, ΟΕ 51. ΖΟΗΝ. 

ΒΑΡ. ῚΙ. 

Ψχεεε ἴ. ὁ λόγοι. Ἐογ τοῶαὶϊ σπλιϑὸ ἰδίο ἰἘγ τὸ οὐομιοὰ ὃγ 
(ες Βνδηρεῖοὶ, δὰ δαὶ 5 δ8 φγεοίϑε εἰ ζοϊδοιίίοω, ἰϊ 'ἰβ οὶ ΣῪ 
ἐο ἀονεσανίπε; γαῖ, ΒΥ {56 υροδηλνσυβ ορ πίοη οὗὨ ἴπε εησαὶ Ἰοατηεὰ 
διὰ δοιῖε ἰωνοδι αΐοεβ, '᾿Ὲ ΓΩΔΥ ἰδέζε ἰἴ (ὁ ὃὈε ἃ ἐξέίο οὐ" ἐλε ϑαυέοιτ, 
δρὰ ποῖ ΔΩΥ αἰἰοὶπε αἰέγίδιε ΟΥ αοἰΐον, οἵ ἐχέεγκαὶ τεϊαέϊοπ, Ὀαϊ α 
φυὐείαποε ἱπέοί ἰ μεπὶ σπὰ ἀἰείϊπαὶ ΄οτρ ἴθς ἘδΙΠετ. Τΐδ '5 ταδοί- 
ἔξει νεχυϊγοὰ ὃγ (Ὡς ἼἙσπίαχῖ ; ος τἰς λόγος ἰδ ΕΚΡΕΘΘΕΙΥ δα! τὸ 
ἢδνο οχὶ σά αΐοεο ἰδ 6 σγοσιίοη οὗ πα ᾿νογὶ ἃ, ἴο αν οπεθδὰ δοιὰ 
ἴο ρονόγῃ ἴδε νοῦ, ἰο ἢᾶνε σοτὴξ ὕροῦ (δ ταυτῆ ἱῃ οτάεν ἴο 1α:- 
ῬΡατί ὑυἱεδδίηρ ἴὸ τῆεῶ, ἴο ἧανε Ὀθοοῖὴα δῇ, τὐννεῖϊ αἰ ΟὯΡ᾽ τΏΘΗ, 
τοδυ εὐἰϊεὰ Ὠπησεῖ 86 ϑοη οἵ Οαοά, οπὶγ-δεροιίτα αἰνὰ πηοοὶ ρἷο- 
τίου, δῃὰ ἴο ἴᾶνε οσοπδειτοὰ Ὀεποῆι οὗ Ἔνεσγ Κι πὰ ὑρθη δὶ νἱὸ 
ἄνονε τοοεϊνεὰ πω. ΤΏς ἀϊφοί μρὶδε δε δαὶ ἴο ὕανε “" ΣεεΏ ψν τῇ πεῖ 
Θγδ65,᾿" δηὰ ἐποΓΟρΡΉΪ ὑυποειδίοοα [εἷν το δαὶ δ δοῶ ιοῦ ὠοὰ ; “αἱ! 
ΒΟ ἢ ἀγα ἰουπάᾶ ταροπίϑαϊγ ὑτεῦϊςδίϑα οὗὁἩ ουν ἔοτ ἐπ τ δ᾽ οδρεῖ, 
δηα ἔῃ αἸ} ἐδε ΌΘΟΪΚ6 οἵ πης6 Ναν Τοοίδιγεπί, ὑτι οὐ -πϑ οὐδεγ μβέγϑθϑιν. 
Απὰ Ὑῆο ἴδῃ νν}}}] νοοτε ἰο 86Ὺ, τπδῖ ισὐσάονα δὰ αἰοί, 6 φοῖοαν 
788 τηϑήθ τηδῃ, δηΐ ἀννεὶϊῖ διροηρ τε } Ἰγουϊὰ πε Ἐνδηρε οὶ 
ἔχανε οδ]]) δὰ Ἔνθ ΔΗΥ͂ γεν κδαῦϊε δὰ ᾿Πυϑέγίουϑ απ, δϑηὶ ἴ0 τω θῇ 
ον {πεῖν ᾿πϑιγιιοιίοη, ΟΥ̓͂Ν υῃῃεδσὰ οὐ ἴδστῃ λόγος, απὰ ποῖ ἤδνε 
Ταῖμον οἰηρογοὰ ἴΠ6 πεῖιὰ] ἰεγη, διδάσκαλος, ῥητὼρ, διε. Βεδιάε5, 
οὗ τυϊ86 λόγος Φοδηῃ ἴῃς Βαριίδι 15 βαϊά ἴο ἤανε ἴεδιϊβοὰ ; θυϊ δα 
ἰεδιΠεὰ οὗ 796δὺ9 (Ὠγδῖ, ΤΏΘΓΕΙΥ ἴθδὶ ἢα νγῶϑ (Π6 ϑοὴ οἵ ἀοὐ, δηάὰ 
6 ϑανίουγ οὗ ἴΐ6 νοῦ] : ἩΠογοίοσο ἦδγο, υηάογ ἰ6 ἤδθ οὗ 
λόγος, 5 ἴο Ὀ6 υπάογεϊοοα Οὐγίεέ, δὰ 0 οἵδε. Ηδηοε ᾿ξ ἰδ οἰεαγ, 
ἴπδῖ (Π6 ἰη(εγργείαιίοη οὗ ἰἰΐοθα το τηδϊηϊδίη παῖ ὈΥ λόγος ἰ8 
σηθδηΐ {Π6 αἀἰσίπο γεαδον, ΟΥἩὨ τοϊδάοηι Δηὰ ρούνοΥ, ΟΥ Ὅγαίοῦ δπὰ ἐξαοΐεγ, 
Ἄσδηῃοῖ δα Θδί δυο Ὁγ δὴν ργοοίβ, Οτδ (ίηρ; ἰμάδεα βεϑίωδ δϑῦ- 
(αἰ, {πᾶἰ ἴῃς δεη86 ἰηϊοηάδα ὈΥ ἴδε Ἐνδηρε! δ ἴο Ὀ6 σοηνεγεὰ ὈγῪ 
λόγος, τγ8 αἱ δῖ {ἰπ|6 ἴῃ 186, αἱ ἰεβϑὶ οὶ δἱιορεῖμεν ὑπκηόνῃ ἴο 
1Π6 τεβδάδγ οἵ ἢϊ8 σοϑρεὶ δηὰ ἔγοὶ Εγρίβίϊε ; Ὀὺϊ τολαέ παῖ υδ6 νν88, 
ἐβδηηοῖ ἢ σοΡ αἰ Ὀ6 ργοντοὰ. ϑοιηδ Ἰεασῃδὰ ἤθη ἤᾶνα ἰπουρῖ 
πὶ λόγος γὙὰ8 δοὰ τοὶ οὐΪγ ὈΥ ἴῃς ΑἸεχαηάγίβη ον (85 ῬΠ1]Ο), 
Ὀυζ ὃν {πε Ογεεκ5 (849 Ρ]αΐο) ἰῃ {π6 δϑῆβα οὗ δῇ ἰπ 6] ἰρεηϊ πδίιγαε, 
δΌΡΘΥΪΙΟΣ ἴο 811} ογεαίθα Ὀείῃρβ, σηοβδί 8: }}}Σ ἴο δηιὶ οοπ)οϊῃοά νυ» ἢ 
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Οοὰ, ἀπὰ ἐμαῖ, ἴα [εΐβ τἴωνε, ἔνθ ἔδγτα ννδϑ ἱπιγοάυςεὰ ἰπῖο Ῥαϊεϑεῖπο, 
δηὰ ομμίογοά ἴο ἀδποῖο ἴπε Μαβδίδϊ, 88 Ὀδὶηρ' ἴδ διροσγίου ἰ0 
Μοθεθ, Αὔγαμδαι, δὰ {6 Ῥαιγίδγοιβ, ὩδΔῪ ἴο ἴ[ῃ6 Αηρεῖδ, [πο πιϑοῖ τα ; 
1Πλῖ, δῈ [πεῖν 1 οτά, δὰ ἔνε πεαγεδὶ ἰο ἀοά, ἢ6 ἰιαὰ εχἰβίοα Ὀεέογα 
ἴα οτοδίΐίοη οὗ ἴθ ψοῦὶὰ, δηὰ, Ὀγ ᾿νΐβ τιϊηΐδισυ, ἴἢ6 τροΣ ἢ τυϑ 
ογθδίοι ; (παι ἔγοτα (Πϊ8 πηοὰς οὗ δρεβκίηρ δηὰ τπἰηκίηρ 9Ζοῦ ἀδ. 
τἰνοὰ ΟΝ ἴΠ6 να λόγος, δὰ ψιδῖ ἢς δὰ δἰξγιηθὰ οὗ ἱΐ ἰῃ 
ῖηε6 ἤγοϊ νεγϑεβ. Βιιῖ 1ἴ 15 ποῖ οΟἰδασῖγ σηδίὶ ουἵ, (δὲ {Π|8 88 ἴῃ 
σΟΙΙΏΟΏ 080, ΟΥ̓ ον ἀποῖὺν ἴο δοδ Οὗ δὶδ τεδύοσβ. Αηΐ, ἰδὲ 
'5 οἵ τησαὶ ϊροσίαποε ΟἹ (δἰ6 διιδ)εοί, ἰξ σδῷ θγ ὯΟ τρεδὴδ ὃε ργονο 
πὶ (ες 72εν ἢ ΒΒΌΌΪ8 οοδἰἰοὰ (6 Μεβοίδῃ ὈΥ ἴῃ ἤδγηδ λόγος. 
ΝΥ, {})6 νδΊΥ διιρροϑί(ίοι ἰ8 ονεσίυγηδα ὈΥ ἃ ρμβδεδρε οὗ Οτίμεη, 
ς. (εἶβ. ἴ,. 4. 81. Τ΄ 1. 418. ψ ἤοσο Β6 αἰβρυῖε8 ἀρβὶπδὶ (6 σἴδγρεθ 
οὔ Οεἴἶδιδ, υγρε ἰῃὰ (8 πϑηβ οὐ ϑοΐθ ζ26νν, ΓΕρΓοΟβο ιίηρ (ἢ 

ΟἸγβιδηθ ὡς σοφιξομένοι ἐν τῷ λέγειν τὸν νἱὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι 
αὗτο ----λόγον. Νοῖν Οτγίρϑῃ ϑ8γ98, ἰπδὶ ἴογ (δαῖ γΟΥῪ Τεδϑοὴ ἢ ἰῃ- 
τεγτοραϊο πὸ δον δῃ ΔΌὈ8, νῃοΐπεν ἰΐϊ τὴρδ8 υδι.δ] διηοηρ (δα ἴο 
68}} 186 Μοϑοίδῃ ὈΥ̓ {ἴδ ῬΓΌμΟΣ πδπα λόγος : ὑιὲ ἰῃδί, ΔΙ πουρἢ ἣθ 
᾿π866 ἀρρ]οαί, ἢ ἴ0 την οὗ ἴπεμ, δῃὰ δυο 88 βαὰ τωοϑὶ ργεῖεὩ- 
δίοηδ ἴο ἰδασηξιης 8ηἀ δΌ ΠΥ, ἢ6 τεοοϊνοὰ ἔγοτι 8}1} οὗ πε μα 88. 
δυγβηοα, ὑμαῖ διιοἷλ ἃ ΤΟΥ νν88 ποι Ὁ οπρμογεὰ ὃγ ἰδεῖ ἴῃ (Ποὶν 
[Θδοίηρ, ὨοΓ υϑοὰ ἰῃ {πεὶγρ ὈὴοΟΚ8. ΕῸΓΣ ΟΟΚ μαζί, ται. ἢδνε 
τρουρῶι {παῖ (Π6 ορὶηίοη οὗ να}16 διηιὰ Βθζβ, 1]Ἰυϑέγαῖθά Ὁγ Ογαηνον 
δηὰ Μοροῃίυθ, δῃὰ δαορίϑα Ὁγ Εγῃσρδῖΐ, οδιτὶθβ τυ ἱτἢ δἰ 411} {86 σατο 
οἴ ἰγυϊδ., [ἢ δδοσί, ννα ἴδκα (ῃ6 ννογὰ λόγος ἴο ἀσποίδ “" 26 ρτον 
φεΐρει,᾿" ἀπὰ διὰ οὗ ορίηίοη ἰμπδὶ ἰΐ ἰΒ ὑδοὰ ἴῃ 1η6 μίδοα οὗ ὁ λεγό- 
μενον, Μῃ ον 18 Θαυϊναϊοηὶ ἴΟ ὁ ἐρχόμεμος, ἀπὰ (Βαῖ {ΠνΞ γϑδβϑοὴ [ῸΣ 
ἐπ ι.96 ἰδ 0 Ὀ6 δουβῆϊ ῬΔΓΕΪ ἰῃ ἴΠ6 Π6ῃ γεν ὴν πράθ8 οὗ 
(Ὠἰηκληρ,, δὰ παῦὶ οὗ δρεακίηρ οὗὁ (ἢ ϑανίοι ; ΡδΓΓ ἴῃ ἴμ6 
ἐῃίοηιϊ οὗ Φοδῃῃ ἰῃ τγηρ {π|8 ὈΟΟΚ, ἀπὰ ΡΑΡΟΓΪῪ ἴῃ [Π0 τηδῆηθν ἴα 
ον οὖν [γὰ τῦᾶ9 δοουδίοιῃοα ἰ0 ἀδϑοσὶ θα πἰγβο! . 1, 1 ννῶϑ 
(ἔτοαι ἰΐθ υϑαρε οὗ (πε ΟΙὰ Τοδιδτηρηΐ,) οὶ ἢ οὐβίοιῃδγυ, δϑὰ Ὡδ- 
ἴωγαὶ, ἰμαῖ {πὸ ἔυϊυτα Μεδϑίδῃ δῃουα ὃς οδ] θὰ 513 ὁ ἐρχόμενοε, 
τσ ἴοστὰ ἰηάθοα ἰ8 ἔΠοΣα δρμὶ θὰ 0 ἰδ κατ᾽ ἐξοχὴν, αἰνὰ ιἰῃδῖ, 68 
δθ δυχρεϑίοα Ὀγ ΟΥΤῚ]] ᾿ὼ Ὠὶβθ Οδίθςδ. 12, (ἔτοτα σθω. 49, 10.) [ὼ 
τα Νονν Τοϑιϑιηδηΐ ἴοο ἢ 5» ἐγοφθητν (ἢ ἀφηοίοα ; 85 ξη Ναίϊ, 
11, 8. σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, δις., δηὰ ἰῃ 20. 6, 16. 11, 47. Ηεποοδ 
ἴοο ἴμο 76νν9, δῃεὶ δδρεοΐδ!ν (ἢ 6 ἔγϑι ΟἸ τ βτδὴθ, ἴοὸ τνῆωσω ἴῃς ἴδγηλ 
σου ὰ πρὲϊνοῦ θ6 υπϊηοννῃ, ΟΣ τεποΐα ἔγοι σουμοῃ 0396θ.0Ὀ ΝῸΟΓ 
(Βῆ ΒΗΥ͂ ΘΠ8 αἱ 4}} γεγϑϑε ἰὼ ἴΐ μῇῃγαθθοϊορῪ οὗ δοσγὶρίυγα δίυναμο 
δι (δε υϑς οὗ ὁ λόγος ἴος ὁ λεγόμενος, αὐοδίγαοίΒ θεϊηρ ρεγραίυδιν 
υϑεά ἴον οὐποχοίεθ: 88 19 ΟὈΘΕΓΥΔΌΪΟ ἰὴ Ὠυμαογουβ Οἴδοσ ρἶδροβ. 
Τίιμδ ἰῃ 4, ὁ. οἵιν [ωοτὰ ἰ8 0Δ}104 σωτηρία ἔογ σωτὴρ, δ'δο ϑωὴ δηξ 
φῶς: διὰ ἰῃ [ὑκ6 4, 4ὅ ἃ 80. σωτήριον δηὰ παράκλησις τοῦ 
Ἰσραὴλ. Νὸοτ ἰδ ἴΠπΓ8 ΒῺΥ Γεϑϑοῃ ἴο ἀουδὲ Βαϊ {πδὲ τὸ (6 νογὰ 
λόγοε πιᾶν Ὀ6 ἀϑοεϊυοὰ [6 ἔογοθ γυδί ῃηοητὶοπεα, δίῃσε {πὸ οοστο- 
δροπεϊΐηρ; Ηεῦγχον νοσὰ (δηά 86 ἀγεεὶς οὔε ἰἰρεϊξ, ἰη Εοαι. 9, 6.) 
ἐβ υξοὰ ρμεγρεΐυλ!ν οἵ ργοηιΐβε, δρὰ 18 γεηάδγεὰ ἰῃ {Π6 ϑερί. ἀγγελία 
δηὰ ἐπαγγελία; ἃ8 ἰῃ Ῥίον, 12, 35. Δρὰ {μη λεγόμενος ΤΩΏΣΥ ὃδ 
δαυϊναϊε;ϊ ἐπαγγελόμενος. 1 Ε ΨΕΙῪ 86Π)6 δΕΏ86 ἴοο ἢλ8 λόγος ἴῃ 
188 οὗνοῦ Βοοί8 οὗ Φοϊιη; 851 Ερ. 1,1. πἰνοσα Οἰσὶδῖ ἰ8Β οδ ἱρὰ ὁ 
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λόγος τῆς ξωῆς, ἷ. 6. ἐι6 ῃτοπιϊδο αμίῆον ὁ [οἰϊεϊίψ : ἀπ! ἴον. 19, 
15, λόγος τοῦ Θεοῦ. Αμβίη, εἶποα ἴπθ ἱπίεηῖϊ οὗ Φοδη ἴῃ νυ 
εἰν ροβροὶ νγαβ, ἴο ἀδιηοηθίγαϊθ 9680} 85 116 μγοιη δθα δηκὶ ἐχρϑοῖδα 
Μεβείδιν, ὃἴ πΊδῪ Ὁ6 ΘΆ5}}Υ οοποεῖνθα ἢονν νν6}} δάαμίοἠ νουἹά ὃς ἴπ6 
τΟΓα ὁ λόγος, δ ῃ66 ᾿ΐ ΘΧρΓἕΕ864 ἐῤὲξ ὑότῳ Ῥγοπιϊΐδοιί Μοεεὶαὶι. ΕἼΠΑΙΪΥ 
6 ΠΊΔῪ Οὔβογνθ, παῖ οὖν [Υγὰ ἴῃ 18 αἰξοοιγθοβ, τοσογήθα ἰη (ἢ ΐ8 
ὕυοοῖκ, νγδ8 δοοιιδίομηδὰ ἴο οδἱ! πὶ ϑεϊ τῆς εν ἔγοτῃῃ ἴῃ 6 Ἐπί ΠΕΡ, ἀπὰ 
ἴο 6Ἀ}} ἴπ6 διπον ι6 ϑεπμάδνγ, δσ. (ὅθε 6, 38. 16, 48. 18, 8. ἃς.) ;, 
Ὀγ ὙΠ ἢ δ πηδαηῖ 0 σεργοβεηῖ ἢ] Π186}} 845 "ναῖε [ἢ ὁ ἐρχόμενος, ἑ. 6. 
ἐπε ργοπιὶδεά απὰ ἐχρεείοά εεεὶαῆ. Απὰ (ἢ)}͵}8 ΤΒΠ ΠΟΥ ἰη νυν ἢ ΟἿΓ 
Ἰ,ογὰ ννδα νοηΐ ἴο ἀεσδίρηδῖε ἢἰ πι86} , δοο8 ἴο ἤανα Ὀδθη (ἢ6 ρῥγίπ- 
εἶραὶ γτεδδο ἴον ϑομηὴ 5 80 δι ρ ογΐπρ' ἃ ννοτὰ, οἰδιογννῖδα βοιηδινπεῖ 
υπιιδιιαὶ ἰπ 1.18 δοθ6. “Γμεγείογε (ἢ νγογὰβ ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος ἅτὰ 
φαυίϊναϊεηϊ ἴο ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λεγόμενος σωτήρ. Μοτεονεῖῦ ὉΥ ἐν ἀρχῇ 
8 ῃοὶ (45 Β0Π16 σομηΠθηϊδίουΒ δι ρΡο86) ἀφηοίοα ἐπέέϊα Νουὶ Τεείασ- 
“ποπίΐ, ννθηος ψουὰ δγίϑα ἃ δεη86 δχοοοοΐηρὶγ ρα : ποῦ ἀοεα ἰϊ 
ἌΡΡΟΔΓ ΨΠΥ ἐλὲς ὑεσίπηΐϊπρ δου ἀ ἐβρεοία γ ὕ6 υπάἀογβίουά. [π- 
ἀδεὰ τῆς ἱπίεγργοίβδι! οη 186 αἰἱῖθ ΡΟ ΓΆΓΥ, ἀπὰ τοριρηδηΐὶ ἴο ἴἶ6 
δ00ρ6 Δηϊ ἰηϊοηῖ οὗὨἨ ἴπ6 σοΞμεὶ, 86 αἰδὸ τὸ {π6 ψνογὰβ ἔδυ]! ον ηρ᾽ ; ἐπ 
Οὗ νν τα τοϊά {πδῖ ἴῃς λόγος νγῖβ οἱέὰ Οοὐ, απά τας Οοα Λἰπηι- 
δεἰ, αὰ οστεαϊθα 4}} (πίημβ. “Πα ἐν ἀρχῇ ἰδ ΤΡ ΏΥ ὀχρ αϊπθὰ τ 
εἰεγπὶέν Ὁ ἴΠ6 πιοϑῖ δῃ(ίεπὶ οοπιπιδηίαίογθ, 85 ΟἸγγϑοβίοπι, ἰπ ἢΐ9 
δοοοηά Ηοπῖὶν οὐ Ψψοἢ. ". 18., ΨἼο86 ἱπίεγμιείαιίοη 19 ἀδδογνίηρ οἴ 
αἰ(οητίοη, βποο, ἰη [8 τἰτὰ ΗΟ, δνῈ ργοΐδββθ ἰγ υηὰεγίακοθ ἴὸ 
τεΐαϊο 1Π6 ἀγρυϊηοηῖ οὔ {Π086 ννῇο ἀεηϊεά [αὶ οέογπ ἐν ννὰδ δχ ργαϑϑοιὶ 
ἴῃ {ππε8ὸ τνογάθ. Ἴπυ8 ἰη 17, 5. δεϑ08 88γ5 ἢ6 ἰδὲ ψἴΟΓΥ νυνὶ ἢ {116 
Ἐδίπον Ὀείογα {ἴνπῈ ογοδιίοη οὐἩ (ἰε ννοτγ! ἃ ; ννῆϊοϊν σᾷ ἢ ΟἾΪΥ Ὀ6 υπά6γ- 
δἱοοά οὗ εἰεγπὶϊίψ. ᾿Γἢΐ8 19 αἰϑὸ ρ]αΐ ἢ ἤοπν 1)6 μὰς ἰογυμοηαὲ οὗ ἴΠ 6 
ΑΡροβεϊεβ, 88 ἰῃ ἴδ ἔογηιιαθ πρὸ καταβολῆς κόσμον ἴῃ Ἐμῇ. 1, 4. 
νη ϊοῖν ἰδ Θν] θην (Π6 ϑάπ)6 υυἱῇ πρὸ ἀρχῆς τοῦ κόσμου, απιὶ πρὸ 
χρόνων αἰωνίων ἱπ ὦ "ΠἿπ. 1, 9. δ οἰσοννῆογο, πο οῦγονν τἰϑῆρα 
ἴοο μίαςεϑ 118 Ὀαγοηά 4}} εἰοιιῦῖ., ὅεε "β. 90, Φ. Ργον. 8, 42. 499. 
Νοῦν δίηοθ ἴῃ Ενβηρε] δι 5 βαϊὰ {Πα ΟἿ ϑατίοι Γ ὀχ δίδει ἔγοηι Αἱ] 
οἰεγηΐ γ, Π6 τη ει γ᾽ ἰπἰοπαθὰ {παῖ μα βῃοιά ἢδ δοραγαϊει δηεὶ 
οοπδίἀετεα ἀϊϑιϊηςῖ ἔγοπι αἱ Ἴογθραϊθεὶ ὑπ} 58; 88 δβρθοὶδ! ν ἈρρΘΒΆΓΟ 
ἔτοπι ννῆδῖ ον. ΕῸΓ, 85 ἡ 'π δῆδνεῦ ἴο ἴπ6 ΘΠ υἶγΥ, τυήσγε νν8 5 
16 ργγοπηβεὰ Μεβϑοίαῖν Ὀείογ [6 οϑιὴθ προῦ βαγῖἢ ἡ ᾿ηά ἰοϑῖ δὴν θπε 
δου Ὀγ τ τηρηϊίοη οὗ ἢ ἀρχὴ 5ι!ρρυδα ἴπαὶ ᾿να τνναθ ἐλεη ογθ- 
αἰοά, {π6 Ενδηρε δῖ δ δ) οἱη8 ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, δ τοὺξ οἷῃ ἀοί. 
Εὸτγ βο Φόμη πδὰ Ὀδθη τδιρῆς γ ον [νὰ πἰπηθο! . ((οηβαϊς 8, 15. 
(, 88. 46, 09. 7, 29.) Τινῖϑ ἔκοχος {1161} ννὰ8 το ὴ Θά, 80 ἃ8 ἴυ αν 
βίον ἢ} αοὰ. Νὸονν {{|5 ρίονγν ννὰϑ σο-Ἔχίπϑῖνα ᾿ ἢ (Π6 [έν πὸ 
τηλ)οϑῖν, παρίν!ηρ᾽ σοπηπηηΐοη ποῖ οη]ν οΥὗἩἨ Ὀεκιϊ 6, θαι αἰθὸ δης 
ΘΒΡΘΟΐΔ}Υ οἵ βα(ιγὶ θιιῖ65, σοιπδϑοῖβ, απ αἰνίῆθ νοῦ κα. Ἦρησε ἐξ 
ΟἰἸΔΙΠΙΥ ρΡΟΔΓΘ, παῖ ὈΥ 1η6 ννονεβ ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, δῖ. Φοδη 
᾿ποᾶπὶ ἴ0 δχργεβ8 σοημεπίοη οὗ ἴπ6 δ ὲυὲνε παίμτο (ἢ σοποτεὶ 
(ἸῸΝ μα 85 ΟΥ̓ 1ἴῃ6 ννόογαβ ἱπητηθή αι! ΓΟ] οννηρ; δρεοϊαίῳ ᾿τπαϊ- 
οαϊοά), δῃὰ τηόγευνεῦ ἃ ραγι οὶ μαῖίοη οὐ [νης σοιπβοῖ8. Απὰ τπδῖ 
ΠΟ οἱδ χἰ ἢ ὙΟΏΘΟΥ αἴ ᾿ΐβ βδαγίην παῖ οἷ ϑανίουῦ 'γα5 μδορὰ 
Ὁροπ δῃ δαῦδὶ ἔοουϊηρ νν1}} οη, Πα δυυὐυϊοϊπμβ {πὸ σαμδο, πῃ (Π6 Τὸ- 
μὰν καῦα ννογὰβ ὸγ ἠς 'τοας Ουά, (ἰτιΔη.) “ΓΒΕ [ο]ονίης ἀχρ]ά- 
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προ οὗ [89 ἱπημοτγίδηι ἰοτπ ͵5 ρίνεη ὃγ ἃ γτϑοθηῖ δηὰ δὐϊα ἀείεηδεῦ 
οὗἩ {ππῸ δυϊπεπίὶεἰῖγ οὗ 81. Φο ηβΒ αοθροὶ. ΟἸ γίϑίυδ ἰρδβε λόγος ἐϊΐ- 
οἰἴυγ, ἴϑηαυδπ) διιπιπλιῖδ νοϊπἴαιἰὶ5Β αἰνίηδθ ᾿ὨΐοΓμγεβ εἴ οὔηηϊυπι 
Ἰεραίογια) οὶ τωδχίπηυβ. 2920}..1,1. 14. : 

1 Ψ“οἢ. ὅ, 7. Ἀροδίαϊ, υἱ ἀϊδρυΐεπιι8 ἀς οτγἱρίὶ πα οἵ δὰ ἢυ}ι8 νοσδ- 
ὕ.}1, δ ηρυ αγὶ οπηπΐωο τηοήο υδυγραῖ!. Ναίυγα τοὶ, ἠοοιγίπα δὺ 
μ60 ϑουνδίογε ῃγορορδϑῖα, οἱ ἀδδι ογίδ, ἰη ηυογιπὶ ὑδυ αι κοτ ρεὶς 16 6- 
ἴοτυπι, ονδηρο)] πίδηι 60 μετ υοσοθδηῖ, υἱ ἢος, πες αἰϊυὰ νοσδθυϊιλ 
εἰϊμεγοῖ. Ναδἴιγαᾳ τεὶ υὑδιπὶ ἢυ}118. νοσϑθ}} οσοπηπιοηάανὶῖ, ἡᾶπὶ ἰὰ 
ατιοι μὸγ (τ ϑίιπν ἴππὶ ΔὉ δοίογῃο, αιδπὶ οΘοπϑρίουβ ἱπίαγ Ποιηΐηθ8 
Δρρϑγαίΐοης εἰ οοπηπηογαῖίοηδ δὰ βαϊυϊθι ποϑίν πὶ δοῖα πι θοῦ, η8}}} 
ἈΠ νοος ἴδ δοσυγαδίὲ εἰ ρεγβρίους ἀεἤηΐγ! ροίεταῖ. Νοβίγιιτη, (488 
ὑγοεῖ,) ἰάδπι μοιεϑῖ ἄοοογε, ααϊπὶ Πυὶς νογῖο ἰάθα ϑ )θοῖα εἰ, αὐ 
εἰ τενεϊδιοπδ ἰηϊεϊ]οοῖυ5 πιοηϊζίησς ἱπαϊοαῖ, εἰ ἀγοι 58 πη πὶ ἰητΟΥ 
Ποινννῖπεβ ουπ)ιης οηθπι σοπο αῖ. [48 νήοτί ἰδὲ υηὰ δἰοίπῖ ἀδν 
εἐἰοη ο θα Αὐϑεγασκ ἈΏβοσοῦ. ἀοβίηπηηροη, τὰ πὺγ νεγΓηγῶσα ἠ68 
ὑγογῖθ μεϊηρίοθ ὑη8, ἄμ88 ννγ ἀπάδγη νογβι Ποῖ σνογίθη ὑπὰ 
τϊ ἰἤπϑη ἴη εἶπα ρἜΠΆΠΕσΕ νεγοϊπήάϊπρ ἱγείση. Εδο}}} πὸ μος δὰ 
ἔδευπι ε)υβαυς ἤ]λιπ ἰγαπϑξεγίατ. οοίιΐηα, δΌ ᾽ρ80 βεγναΐογα ργο- 
Ροδῖία, βϑοιι πέδην Γαι οπθῖ σοηίϊηεῖ, ΘΓ ἀροβίο!αβ ἂς ἢδο αἰἰὰ νοσδ 
αἰεθαίαν, Ῥτγοϊοριβ ἐν. διρυπιεηΐαηι ᾿ἰρθι ἀουαῦαὶς δαισηῦτγατο, 
εἴ ρυγομΐογρα οἰϊαπι 1818 (ἢ γἰδῖιιϑ, 1)60 συμ ποι βϑἰπγι}8 εἴ νου η- 
1λι}5 αἰνίηδε ᾿ἰπίθγργεβ, 4υδίθ βογνδίον 56 ἰμ086 ᾽η δν, ὀχῃϊδυ, ογαῖ 
αἰδογμοπάυ5. Ρ]νηϑἰϑ νἱὸς τον θεοῦ, αιι 4} 51π1}}}8, νϑγιγ 56 "501 ΠῚ 
νΧ ρυΐεγδϊ το άθγο, 1 είογαμιν ἀθπίηϊα ἀδϑιοτίυαι φαΐθι5 ἀροκίοϊ 
οοτηπηδηζαγῖιι8 ἀδδι παῖ ογαῖ, οϑυϑὰ δὶ ῥΓΑν 58:8, ΟΡ ΦΟΠΒΠΏ 68 
ΟὨἰ γίδια ποιηΐπε τοῦ λόγον ἰηϑὶρηγεῖ. ἰ,φοϊογίδιιθ ὮῸς ΠΟΠΊΘῺ ὃχ 
γμεγίθ πρη ογαΐ ἱποορηίϊίζυπι. εἴ δικλοὶ ἀοβοτὶ μίϊοηο5 οὶ 80] 6 68 
4υὰλπ) πηαχὶ πηὸ διηβθδηῖ. Οὐοί τΕΙῸ 66 Ὦθο νοϊευθαῖ, οοὸ ἴδ ο:}}ὃ8 ἐδ 
(γϑίο, 1)εὶ ἤ]Π1ο, ρμοΐεγας αἷοὶ. Αἰϊαθε Ὀθὴθ ἰθηθπάιιπι οτϊζ, 
ϑομδηῆπόπ, εἰϑὶ ἃ Ἰδοϊοσίθυ8 ἱπίο} σὶ νοϊυ υτἱαυδιὰ τπηθγαπὶ ἴλη- 
ταπηπηοη]ὸ, τΠποοϊορίατα γι ἀδίοατ σοηδογ ρδθίδβα. Μι}ῖα, 1185 ῬγΟ]ορτιιβ 
οοηίϊ ποῖ, προ Ϊορῖς }υάἀαίςεβ οπλΐθο ποη σοηνθηϊιηῖϊ ; δ πρίοχ 1||α 
ἩΆΓΓΔΙΟ, ΠΟΧΙΒ ἸΠ6ΘΙΏΥΌΓΙ ΠΏ, 113118 Β᾽ Ωρ ΌΪΟΓιι νοσδυι]οσιν πιοαὸ 
γτόργι8, τηοηὸ (ΤΟρίουΒ, ν. ς. κόσμος, φῶς, Βοπηηΐα δ) δίγαγιιαι 
ΒΔΠηὴ6 τεϑριυυηῖ, Ἐνδηρο) υπι ἰΐλᾳυς ΦΟΠ ΘΠ ἷ8. ἰδείογεβ ρμοβίυϊοῖ Ὡοὴ 
δο αν Ψυ6,8πι0 866 εἴδη (τσ ηΐβηιο δἀϑυδῖοβ ργεβοϊρυὰ εἰ, 
πεῖ ΒΘ νδίου ἐμϑὶ ἰοσῖο αν. 4. ργουροβϑυῖῖ, διδοίη, ἐδ δι οηκὶα, 

3. πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο. Ἠφετὰ 18 ΔδοΓ 1 64 ἴο (1η6 1,0 σο5 {Π6 
σγελτ!Ίοη δηή σονενηάποε ΟΥὗὨ 1Π6 τἰπίνογβθ, δηά ἰῃαϊ ποῖ πιεέαρλοτὶ- 
εαἰδῳ, Ὀὰϊ ρτορετίῳ; 80 ἴπαὶ ὃν πάντα ᾿)υ8ῖ ὕ6 υηάογϑίο νά, ποῖ ἢι- 
ἢϊ81) 8|41}8, π᾿ γοβρϑοῖ οὗ [πᾶὲ δαὶ πη ηογ, Ὀὰϊ (Π6 υὑπίσεγεαὶ παίμτο 
9 ἐὐῖιβ5, ΕῸΓ ἴῃ {ΠπΠ6 παχῖ νεῖθθ Φομη ἢδ8 δχρίαϊηθά πάντα Ὀν 
κόσμου, ΜἾΪοΙ ἐν ἀΘΥ ἀδηοῖθθ 16 μπίσογδο. “ΓΠΐ8 8 φϑογὶ "δα ἴὸ 
τπ 50} ὃγ 6 Οἵ 6Υ Αροβιί]θβ αΑἰδῶὼ. ὅϑε6 Ηεῦτγ. 1, 2. οοπιραγοὰ νυ ἢ 
11,3. Το δ ἰοφμοπαϊ ἢοῖ ΟὨΪῪ μεγιη8, θυϊ Τααυΐγε8 γένεσθαι 
ἴὸο ὃ6 τβϑὴ οὐ ογεανίον; δηὰ ἴδιι8 ᾽ΐ ἰ8 ϑΘΥΠΟηΥ που δ νυ ἢ κτίφεσθαι 
ἴῃ Ῥυ. 148,38, ὁ. Μογϑονοῦ ἴδε διὰ 5 οἴϊοπ, 88 ἤεσθ, υδοὰ οὗ ἃ 
Ῥτγίποῖρμαϊ ππηα οἴδοίεπί σᾶϊιδ8, δηὰ 15 τῃιι5 ἴο Ὀ6 τεΐογγεά ἴο 1ῃ6 Εὰ- 
{ον ἈΠ πρεῖ. 566 1 (ὐγ. 1, 9. (4). 1,1]. Μογϑονογ ἰῃ {6 [ἰκμϑῖ 
νοῦ δ οὗ {πα νοῦβα ἴῆεγα 9 οὶ ΘΓ ]Υ ἴἢ6 588Π|6 (ΠΐπεΣ Ἔχ ρΓοββοῦ, 
θαῖ φδονιοι ἐπ πιοτό. ( ΙΚπἸΔη.) 



08 ᾿ ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ ἘῸ 

4. Οὐ {ἢ τὸ οὗ {δ ἴφγαχ ξωὸ δηὰ φῷς ὮὉΥ ον Ἐνδηρεϊδοί, Τι- 
ΤΆΔ ἢ [85 ἃ ΟῚ ἰοηρ; Ὠ ρβεγίαιίου, πὰ σρηρὶιιο65 Ὀγ οὐὈδοννίης, ετας 
16 αἰ ἴεεεποα ἰα πε ρμγεδοηὶ μαϑϑάρε οοηοίϑίδ ἴῃ {{}}8; ὨΔΏΣΕΪΥ, ἴπᾶξ 
ἴῃς ΓΟΥΤΠΘΓ δἰ ρση  βοϑ πὰ σαν, (ἢ ἰαῖτοΥ ἴη6 εὔεεέ; ἴῃ ἔογπιεν {ΠῈ 
μονοσ οὗ σορίδσγίθβ, δαϊναιίοω, (δι: ἰαττεν δα σαξίοπ ἐίδεί; δηαὰ παῖ 
ἴδε ἔοτταοῦ Ὠε]οηρ ἴο 8}} ογδαίει (δι ζα, ιἶἰχε ἸαῖἴοΣ ἴ0 πιέη. 

6. ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένυς παρὰ Θεοῦ, ὄνομα Ἰωάννης. 
ε τυϑὲ ποῖ ΨοΠΟύοΡ τπδῖ Φοῆ τπῸ Βαρίϊδὶ ϑῃοι!ὰ ἤδθγα Ὀ6 πιθῦ- 
ιἰοδεά, οἵ ἐμξεσς ἔγοιῃ ἤδῆςθ, {ἰδ τπθγῈ τπδ οχίϑιοὰ {αἴ δἰ ρΊΪΑΥ 
δεοὶ οἱἱὰ Ζομδῃηίιε8. Εογ' ἴπ6 δι ΠΟΥ οὗ Φοόομη {Ππ Βαριϊοῖ (45 
ΔΡρεδγα ἔγοτ, ἢ 6 ἔο] οὐνίρ παγγαῖ! 0), νν88 80 ργραῖ, ἠοΐ οπἱν νυν ἢ 
᾿ΐδ ἐϊδεὶ μίεβ, Ὀυῖ ψὶ {π6 ννοΐα ρεώρὶς, δῃὰ Ἔνεῶ ἰἢε ϑαμπῃοάγίαι, 
ἀπδῖ ᾿6 ννδδ (ποιρῆι ἴο ὃς ΕἸ᾽49, οΥ οηε οὗ {πε οὰ Ργομ)εῖ» τοϊγηθὰ 
10 1}»}9 "ἴδ, ὦΓ ὀνεὴ ἴῃς Μεβοίδῆ. Βιῖ {Ππ Ἐνδηρείίδι ἢδ8 ποῖ ἰη- 
«τοσυσοὰ (᾿8 παγγαίίου οἵὁ ΦΖΌ η ἴπῸ Βαμιἰοῖ, ἔογ ἴΠπΠ6 ρυγροθα οὗ 
τοίου ηρ πα ομϊπίοη, Ὀυΐ γαῖ ποῦ ἴ0 δ᾽γενν 116 ννΐδα οουηξεὶ οὗ Οοὰ 
ἰω βρεβαϊπρ 7208π ἴο ργϑρδγε {{μ ννὰν [ὉΓγ ἴπῸ Μεβϑί δῇ. 
14. πιστεύουσι εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 'Γῴ5 μἴιγᾷδα ἰ8 νϑγι οὐ Ἷγ υδεᾷ 

ἑη ἴη6 Νεῖν Ἰδοίδιηεηῖ. 1ἢ ννῆδι βθῃ86 ἰΐ 18 ΔΩΥ ννῆδγα ἴο ὃ6 ἰδίκθῃ, 
τὴ δε ἀεοϊἀοὰ ἔγομι (ἰ6 οὐηίεχί, [{ ἀδηοίοθ ΚΏθγα γ ἰρ τεξεῖνθ 
“6ϑι16 διιοῖν 88 ἢ ἷδ6, Οὐ ἰ8 ἀεβογί δε ἰῇ δὴν ρῶβϑαψε. δἤξετε, ἴγοωι ἃ 
'χΤείεγεηοο ἴο ἴῃ ργοοεάϊηρ νει 866, ἐϊ πιι)οὶ ἠδηοίε ἴο γεοεῖνε, δοκηονν- 
Ἰεάρε, δὰ δοοοιωῖ ᾿ΐπὶ 88 ἴἢ6 δυΐῃογ οὗἁ δαἰναϊΐοῃ, Ἷομπϑεαι θη] Ὁ 
Ἔπκρεοῖ βαϊναιίοη ἔγομ λίπι, δηὰ 88 διιοὶ, γσονθγθηοα δηἋ ννογβῃρ ἢ πὶ 
ἐπ 1Π8ἴ ἙσὨαγδοίεγ, Τέκνα Θεοῦ γένεσθαι. ὙΠδ δρρεϊ]διϊοη δρηὲ οὔΓ. 
Θοὰ ἰδ νετῪ ἤϊειοηΐϊ ἰῃ οὐν [υογα 8 ἀϊδοουγβοθ (β66 Μαῖίϊ. 5, 9), δηᾷ 
λη ἴμὲ Ἐρί διε οἵ 8ῖ. Ῥαὺ] (δεε Βυ. 8,14. Ὅϊ]. 8, 426. 4,6 ἃ 7.)} 
δηΐ α|50 οὐσιιγ8 ἰῃ 1 90}. 8, 1 δι 4. 56,2. ΤΠδ οαμδς οὗὁὨ ἴδ ἀρρε}]8- 
τίοη 18 ἰὼ ὑδ δουμῆι ἴον ἰη [6 ὑδῶρε οἵ ἴῃε ΟἹ] Τεεϊδιρθηῖ, νυν ἤετς 
ἀῖ ἱ βιωμίογε ἴο ἀρποπιίῃαίε τἰῈὸ ψαμὴξιΐ εγαϑίιέεδ. ((οηροΪΕ 
θευϊ. 4,1 ἃ 4.) Ετοια νοΒ ἰΐ ἀρρεοδὶθ ἰῃφῖ Ὀγ δ0π2 9 Οοι τὲ 
τοθληϊ ΟΡ ρρΟΓΒ οὗ (οὐ, ν6}]} μ]θαβίηρ, ᾿η ἢ εἷρῃῃῇ, [Ι͂ἡ {πε Νεὺν 
Τερίδιλθηΐ {ἢσ86 815} 80 ἰειωδ, γῇ ννογϑρ οὐ δἴϊοσ ἴπε ὨδΏΠΘΓ 
Ῥιφδαογσίρος Ὁγ ΟἸγϑί, οὶ νι οχίθγηδλὶι γἰϊδβ, Ὀυϊ σῃρηϊα! ἐν δηᾷ 
δρὶ γἰ ταὶ γ, οὶ ν᾿ ἢ Θεγν.]Ὲ ἔεασγ, Ὀυϊ ἢ]14] γανεγθοα : ἰὼ ννϊς ἢ οἷγ- 
ουμηϑίδηςα (ομδίϑὶ. 1ῃ6 δι ρογίοΥγ οὐ ἴα οδρεῖ οναῦ τῃ6 [,Ἀνν, 
ἤδηρε {ἰἰὸ ἴεσπ νἱοθεσίᾳ, 80 οἴϊεῃ! εἰρρ!ογεαὰ Ὀγ 58.. δι} 1η ἰιὶϑ 
Ἐρίδβιλοβ (ο 16 (Δο]α 5 ἀπὰ Πουιδηβ. Βγ δονς οΓ Οοὰ ἰπεγείογρ 
ΔΓΕ τηοδηΐ (ἢ066 ἰηρζεπιυουθ ννογθὨΐρρεσα οὗἩ ἀοιΐ, ννῦο, ὈΥ {πὰ ἰη- 
διγυοίίοη οὗ (γῖεῖ, δηὰ ἴῃς δἰ 8 οὗ {πὸ ἤοϊγ ϑμὲι}ῖ, πᾳνα (ἢδὲ δρὶν 
Ζὶυ4] ἔγρεάογ), Ὁ νυ ον (ΠΕ Κηον,, νεπϑπογαῖθ, δρᾶ ἰονα (γοά, 85 
ολάσγοῃ ἀο αὶ δίμεσ; δπὰ ἤεῆςθ δίμαν ἴο βοζνα δα μ͵688ε ϊω), δηὰ 
ἔτομι πᾳ Θχροοῖ {πεῖν ννἢ}]6 μαρμίπεβθ, (ΤΙ 8}}.) 

14, σὰρξ ἐγένετο. Ἀγ σὰρξ ἰδ δῖ τηρϑηῖϊ, ποῖ {6 ἔγδι!γ φηᾷ 
ἱπθγανγ οὗ διμηδῃ παβίυγα, θὰϊ ἀμπιαν παίμγρ ἱξεοι ἢ; δρᾷ Ὀγ τς 
ΡὮΓΑΘΕ σὰρξ ἐγένετο ἰδ ἰπαϊςαῖοὰ {π6 σφημιποιίοη οὗ (δε ϑοη οἵ Οοΐ 
ἢ δη, ποῖ (ἢ δῖ νυν οῖ ᾿ς» οὗ ὁπεέγρῳ ΟΣ δοίΐου, δηὰ Ὠὲν᾽ 86 ορεγὰ- 
τίου (ον ἱ (δὶ δοτὶ οὗὨ ἼἽοῃ)υποιΐο οὗἨ Οοὰ νυ ἢγδη, 88 νὴ ἃ 
Ῥγρρβοῖ, οὐ οὐδε ἀϊνῃε βη6 γοιραγκῦ}θ ροσρθ, ἱΐ ἰδ βὸ νγῆῦεσγε σεδᾷ 
ἐπ δοεὶμίμγε), θυϊ “μοὶ ἃ οοΟρ) ποῖοι 88 πγλκεα μα ρεΐβοῃ δύῃ οὗ 
Οὐυὰ δηὰ δθῃ οὗ υδη, Μοὶ ἰῃ ἀορθλρίϊοαὶ ΤἬ ΘΟ] ον νν6 «αὶ} ρεγ- 
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δοπαὶ νηΐοη. (ΤιπΔη.)ὺ Ἐσκήνωσεν. ΤΏΘΓΕ 5 Ω0 Οσοδδβίοῃ ἴο 
Ἔχρίδίη {118 ννογσὰ οὗ [ἴῃς δελεελίπα, ὈΥ ἃ τεΐδγθηοθ ἰο Ζεν ϑἢ δηίϊ- 
{ΠΕΣ ΒὯΠΘ ἰΐ τᾶν ὃ Ὀοίίον 1|]υδίγαίεα ἔτοπι 6 υὑδᾶρα οὗ [86 

γεεκ ἰδηρυαρα, Ὀγ ν  ΐο 1ἴ 5 ϑαϊά οὗἩἨ δὴν ομδβ νγνἢ0 ΘΠ) γ5 ἤδη αν 
δηἀ ἠοπιεβίϊε ᾿ηϊεγοουγθα. Φο;η τποσχεΐογα τηθδηῖ Ὀγ ἴμοβα ὑνογάϑ ἴὸ 
τ1οδοὴ (παῖ ἰἢ6 Μοβϑίδῇ νγᾶϑ ἃ τεαὶ πιαπ, Δηἀ οαγγιοά ᾿ἰμβο Κ᾽ 88 διιοῖ. 
Βυῖ 1ῃδὴ 1 δήαβ8, “" γα 8ανν 8 τηδ᾽εϑίυ, νυν οὗ ἴΠ6 δοπ οὗ 
σοὺ ;᾽" ἴο 8ῆδνν ἰἢδί δα νγδϑ ποέ α ἤιεγε ππᾶαπ, Ὀιιὶ 50 {{Ἰὸ ἔγσμο δοιμ 
οΓ Οοά. Ἦϑα 6815 ᾿ΐπιὶ μονογενὴς παρὰ τοῦ πατρὸς, ἷ. 6. μονογενὴς 
τοῦ πατρὸς : [ὉΓ ἴα ῥτγεροβι(ίοη ἰ8 σοἀυπάδηϊ. (86εε (͵α55 4836, 
Βδρῆεὶ, ΑἸυεγιῖ, δηὰ [οαβηθγ.) Μογεονυεγ ὁ μονογενὴς τοῦ πατρὸς 
18 εαυἱϊναϊεηΐϊ ἴο μονογενὴς νἱὸς, 'ῃ νὲΓ. 18. Νονν ἴῃ ἀεδηΐηρ ἴἢ6 
ἔγυς οτος οὗ (Π6 ἴδσιῃ νἱὸς τοῦ Θεοῦ δηά νἱὸς μονογενὴς, ἰηἜΓρΓεΐεΓ8 
Ἦανα, ἰῇ ἜΥΟΤΥ ἀρ, ὑὕξθὴ δ ἃ 1.88.0. ϑοηγὰ ἴθοτα δ΄8 ΠΟ σοηβίάεν 
ἀποτὰ ἃ8 ὨΔΙ.68 ποὶ Τείεγγίηρ ἴο ἴΠ6 παΐμγε, Ὀμϊ το (᾿ς οὔέὲεο οὗ 
Ομεϑῖ, δηὰ 88 ἤδανίηρ Γεϑρεοῖ, ποῖ ἴο ἴῃ πδίιγαϊ σοηὐ πο 0 ἢ 
οἵ ΘΟ γε ἢ (η6 Ὠεῖγ, Ὀυϊ ἰο 18 πιϊδείο. “ΓΠΟΥ γοραγὰ 1, ἴῃ 
ἴαοῖ, 88 ἃ πΆτη6 οὗ οὔὲῆοε απὰ εἰϊφπὶίψ, ποῖ οὗ παέμγε οὐ ὈϊγΓί ἢ, δης 85 
εἰς ἢ γ δααϊναϊοηϊ ἰο ΜΜεεεἰαἦ, οὐ ἴο θΕ Ἔχμίαϊηεα ποῖ ἰῃ ἃ μῃγϑίςαὶ Ὀυϊ 
ἧη ἃ πιογαὶ δεῆ586, ͵. 6. ἴῃε επἰϊψλέεπεα απὰ ἱπδίτιοίοα, δαποίἱβεὰ οὗ 
Οὐά; δηά τπαἴ μπὶεδ, ἑ. 6. Ὀογοπά 411] οἴθεσβ. Βυϊῖ (58 ἱηϊΓρτείδίϊ οη 
6 αἰϊΐα τεηγοῖς ἔγοτ {Π6 τηδδηΐηρ ἰηἰο πα δα ὈΥ ΟἿΓΡ [ογὰ δηὰ {ἴε 
Αροβίϊοβ ἰο Ὀὲ εοηνογεά. ἴω ογάεν ἴο ἀἴβοονεγ δηΐ δβαρσγεββ ἰἢς ἴγιια 
ἔογος σέ ἴἰἸὲ ἴόσγιη, ἰΐ 18 ποῖ ἐποιρὴ ἴο σοηβαϊῖ 1ἢ6 υβϑᾶρα οὗ Ϊ]Δη- 
Βυάᾶρο. Ἐογ ἰϊ 8 ςεγίβιη, 18δϊ ἴῃ ἴη6 δουῖρίαγεβ μίουβϑ ρϑῦβοι)8, δῃηὰ 
δηλϊηδηΐ πιεη, δΓα οὐ] δὰ δὸηὲ οὐΓ Οοά; Ὀυὶ ποῖ ἃ βίηρὶε ὀχδιημὶς 
ΟΟσυΓΒ ἴῃ ϑογιμίατε οὗὁὨ δὴν ὁπὲ δοΐηρ οδ]]6ἃ κατ᾽ ἐξοχὴν, (δ δοη οΓ 
Οοά. Αραΐηῃ, ἴπΠῸ ννογὰ μονογενὴς ἀδηοίεϑ ἩοϑεΝ οπἶἷψ ϑοπ, Ὀὑυϊ 
αἰ50 3: ρ}ῆε8 πιοδέ δείουοά. Ἐον ἴῃ6 σογτεβροπάϊηρ Ηδῦγενν ἴονπὶ 
ὙΠ ἴθ, Ὁγ ἴ1η6 αγεοεῖκ ἰηϊεγργεῖογδ, τεηἄεσγοὰ μόνος δηα μονογενὴς : 
Ὀυϊ ϑοπηεῖϊ πη68 ἀγαπητὸς ἀη ἀγαπώμενος ; 88 ἴῃ ἀδῃ. 40, 2. 12, 6. 
Ατἴηοβ8 8, 10, Ζδϑβεϊ. 12,1. Ὑπογοίογαε μονογενὴς πιαψ τηραη ὈοίΪὶ 
οπὶψ πὰ πιοεί ὑεϊουςα; 485 ἰὴ Μαῖϊ. 8, 77. ““ ΤὮΏΪδ 18 ΤΥ ΟὮΪΥ απὰ 
τηυϑὶ ὑεϊονεά ϑ0η." Βυῖ Αἰ Ππουρὶ μονογενὴς Ὀ6 οχρίαϊποα οπίψ, 
δΔηὰ οπῖψ ὑεφοίέεη, γοὶ ἰὶ σαηποῖ ἴπδηςα Ὀς υπαοτβίοοα ἰῃ δαί 8688 
ἢ 8 οπίψ, δὰ νν πεῖ μοῦ 118 πη 18 ἴο 6 αηάἀογϑίοοι 85 ρλυψδίοαὶ ΟΥ̓ 
“ποταὶ. δίῖηςσε (πογείογα {116 υϑαᾶρε οὗ Ἰδηρίαρε ἀο68 ποί βυ δῖος ἴο ἰεδά 
{πὸ ἴΌΓΟΘ οὗ ἴΠ6 ἴεγπὶ, ννα τηιδῖ σοηϑιιΐ ἴδ οοπέοτί, δὰ δαὶ ἴῃ 
ἀοοίτίὶπαὶ ραξεαβες, οἵ ΜΝ; ἢ οἠδ οὗὨ {Ππ τηοϑῖ ᾿Π]ιιοί τίου 18 {6 ργδ- 
δοηῖ. ἘῸΓ αἱ τεῦ. 12. πηϑηϊίοη 18 τηδάς οὗ ϑοῃβ οὗ αυά, δηὰ ἰδοβα 
ποῖ Ὀογη οὗ τηθη, Ὀιυὶ Ὀγ Οσοά, ἱ. 6. Όγ Ὠὶνηα μόν ῦ δ] ἢ εποα 
δηἋ εαηοιβο. Το ἰλεβε ἰ5 ορροδεὰ νἱὸς μονογενὴς, ““ ΟὨΪΥ ἰῃ ἢ18 
πὰ," τῃογοίογα μοὶ ὅ0} ἱπ ἃ στῃοι δὶ δ686, αϑ ἔδιοσο, Ὀϊνΐ 'ῃ ἃ βΒοῆβα 
Δ᾽ ορεοῖθεσς ρϑου αν, ἴῃ νυ Ὠϊο πὸ Οἴμεῦ οδὴ 6 δὸοπ οΚΓ[. δσοά. Μογε- 
ΟΥ̓ΟΓ, ἴῃ ἴῃ6 ργεοθαϊηρ νογβ68 18 ἀεβογ θὰ τοὴο δηᾷ ιὐὐδαέ ἰ8 1η6 ΟΗΪΥ 
Ὀεροίίεη οὗ ἀοάὰ, νυαῖ πε παῖϊ, πδ8 οβεοῖϊθα, οὕ εδὴ εβεξεοῖ, Εογ ἢβ 
8 βαϊὰ ἴο πᾶτὸ Ὄχὶϑἴεὶ ἔγοιῃ 411} εἴδγηϊίν ; ἴο ἰᾶνα θεθὴ οἰ σοα; 
ἴο πᾶνε Ὀδθη ρμαγίδκογ οὗ {πε Ὠινῖηα ρἼΟΥΥ δηκὶ πιδ)εβῖν ; 9 δὲ Οοὰ, 
απ σοὶ ας ες ἱϊὰ τλοηι Ἦα ννᾶ8; ἴο ἔνα οἽγεαῖδ 4}} {Π|Ὼρ 8; απάὰ 
ἴο ρΡεγρείυδ!ν ργόβεσνο νπδί ἢς παῖ ογοαίεα. ΕἜΓΙ Παστηογο, ἰΐ 18 

᾿ ββϑἰὰ τῃδΐ ἴῃ Ὠἰσπλ 15 ἐἰχλέ, ᾿. 6. (Π6 ρον αηὰ ἴδον οὶ οὗ παυΐηνρ 
᾿ΟΥ̓ΟΙ,. 111. ἷ 3.0 
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πὰ οἵ δεβίοιυΐπρ ᾿ρϊ; δηὰ ἽΕΥ (παι ἢ 16 (Π6 φῶς τῶν ἀνθρώπων, 
ἐλ αμίλον οὐ παπιαη Γεἰϊοϊέψ. οἴεῖοσγε (6 οἠἱν θεροϊζθη οὗ ἴῃ6 
Ἐλίθοῦ ἰβ δ νν πο οχἰβιεα ἔγοσι 411 δἴεγηυ, δὰ {116 δαῖτα σηδ) δὶ γ 
ννἢ αοάἉ, ν᾿ ἢ ἰθ αἰδο Ηϊπιβεὶ  Οοά, ννῆο ογοαϊθὰ αἱἱ {πίηρβ, δοά 
ἈΓεβοῦναβ ννῃαλὶ ἣἢς Ὠπτἢ ογεδῖςα, νγῖ0 16 τῆς ἔουπίδϊη οὗἉ ἰ|ἰξε, δηὰ ἴῃς 
δι Ποῦ οὐὗἁἩἨ Ὠυπίδη δα] ναϊΐοη. ἀραΐη, ἴῃ Φοἢπ δ, 17. 8εᾳ. οὖν [γὰ, 
ἀεξεηάΐηρ; Ὠἰπιδε} δρδϊηδί ἴῃς δοσυ δαί Οἢ5 οὗἩ (ἢς 3εῖνβ, ἔογ τιδκίηρ 
Ἠπιβοὶ αὶ εαυδὶ τῖῖ Οοι, ἀβοσὶ θεβ ἴο Ὦϊ 56} ψι δ} 165 δρργορσγίδίε 
ΟΗΪΥ ἴο 1π6 Ὠείτγ, παϊμεῖγ, [αἱ 6 ἀοί ννῃδί ἴῃς Εδίπεῦ ἀοίι, παῖὰ 
1.) βδῆμε οἰαίπι ἴο Ὀὲ τνογϑῃλρρῃει, δηὰ Βαῖ ἰΐ ἐπ πἐιπβοίζ[: πὰ αἱ 
γεσ. 97. ἴα αἰδέϊπρεὶεὴδε ἴῃς ϑὺπ οΓ Ουὰ δῃηὰ {6 δοπ οὔ απ, Ἰ. ε. 
ἐλε Μεδεὶαὴ ; ννἸλοτεΐογ [ἢο86 ἴνγο ἰοΓΏ19 σδηποῖ Ὀς οηυίναϊοηΐϊ δπὰ 
ΒΥΠΟηγοι8. ΝΟΓ Ὧδ8 Πα υδοὰ Π6 Δρρε!ϊαίίου ἰὼ δὴν οἱ σ᾽ βεΏϑε 
ἴλη οὗ πί8 Ὠινίὶπο πδίυγα, Ψ]Π6ὴ βου] ηρ ἰς ἴο Πἰπιβεῖ!δ ; 89 
ἷη 8, 16 ἃ 18. Ἴ8 Ὁγ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, δῃᾳ μονογενὴς, 18 πηοδηΐ 
ϑοπ οὐ Οοά, {ἴὸ οπέῳ ἐπ πὲς Κὶπά, Ἰμδλαϑιηυς ἢ 88 ἢ 18 δ οἷ. 85 18 {πὲ 
ἘΔίΠοΥ, ἰδ [Π6 βᾶγὸ 88 6 ΕΆΙΠΟΓ 15, μαι δηὰ ἀοίἢ ἴῃ 6 βαῃ)6 85 16 
Ἐδίδος παι δηὰ ἀοι}), δηὰ ἴο Πἷπι ὑεϊοηρ ἴπ6 βδῖηθ [δίπρα ἡ ΒΊ ἢ 
υεϊοηρ; ἴο {6 Βαΐοσ, Βυϊ ἔγομι 41} 1Π|8 ἴς 18 στηδηϊξεβῖ, ἰπδαϊ “}ε51}8 
ἦθ ἴδε ϑοη οὐὗὨ ἀὐά, ρτγορει]ν 50 68}16, εημαΐ ἐο ἐλο Ῥαίδλετ, ποὶ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ τεβρεςῖ οὗ οὐὴοε δἀπὰ Ὀυβίηθθβ, θιυϊ 4130 ἰὴ γχεβροοὶ οὗ δ σὶπε 
παίμτε ; δηὰ [ποτοΐογε ἰΐ ντεγα ἰη)υγίου ἴο οὖγ ἱμογὰ ἴο οχρίδϊη (ἢ 15 
οὗ μθ οδῖῆτε οὗ Νοβδίαῃ. Νοῖγ νν"}}} βδυςῇ μαββϑαρῈ8 85 1, 50. 1}, 427. 
(ἰὰ ννῃϊοῖ 1Π6 πδιπθ ὅοη 9 Οοἀ βεεπι8 ἰο Ὀ6 βυῃοηγιουῦδ νυ ἢ Μ68- 
δἰδ,) ὑγονα δΔὴγ {ΠῚ ηρ᾽ ; ἴογ 'ἴῃ [86 ἔογῃγεῦ (6 υγοσγὰδ ἀσὸ Νδίῃδη θ] 8, 
8 πα {πε ἰαϊίεγ Μασ Δ 5. ΝΟΥ͂ διιο ἢ μαββαρθδ ἃσε οὶ ἀοοσίτίπαὶ, Ὀαϊ 
λἰδίοτὶοαί, ἀπὰ οηἷν οοπίδίη ἴδε ορίηϊοη οὗ δος ἰηάἰν 85 τὰ- 
Βρεοιίηρ ΟἸ γίϑὶ (απὰ {Π056 88 γεῖ υηϑη] ρηϊεποά Ὀγ (Π6 ΗἩοῖὶγ δρὶτὶῖ). 
ϑμεὴ ἃτα ἴο θ6 σδυο }}γ Καρὶ ἀρασῖ, δπὰ ἔγοπι πε πὸ ἀδοίτί αὶ 
ορἱηΐοηβ ουρ]ιὶ ἰυ Ὀ6 ἀογῖνεα, ΟΥ σδ ὃς ργογεά: δηὰ ἱπογοΐοσε ἔγοιῃ 
1δηι Ὧ0 ἴσχυε Ἰάοδ οὗ ἰἢς ὅοη οὗ αοἐ οἐδὴ ΡῈ ἕοειηεαὰ. ΟΥ̓ (μὲς Κιηὰ, 
ἴοο, ἃγε Νῖαι(. 16, 16. 96. 608. ΜαΙΚ, 14, 6]. ἔλικε 99, 67. 4, 41 : 
ἔγοιη νυ ἢ 0} ρΆΘΒΑρῸΘ 501ὴ6 ΟΟΙΩΙΘηΐδίουβ αἴίειηρῖ ἴο ρῥγονθ, ἰπαῖ 
πε ὩΔη)65 δήεεείας ἀῃὰ 8οπ οὐ Οοὰ ννεσε ψγογωϊδουουβὶγ εωρίογεὰ 
Ὦγ 1Ππ6 7εννδ, δηὰ τπεγοῖογο πὶ ἴῃς Νενν 7 δβίδιηδηΐ τγθϑδὴ ἴῃ 6 βϑῖης 
τπίηρ. Βυϊῖ 411] ἴποθ6 μαβδβαρθβϑ δὲ ΟἿΪῪ ἠϊδίογτίοαί, Αὐἀτμϊ(ηρ’;,. 
Βονανογ, ἰΠδῖ δ οἢ ἃ οὐβίομῃ ἀϊὰ οὈίαϊη διμοηρ (ῃ6 “9268, γεῖ 1 
σϑῃηοῖ ἰμθηοα Ὀ6 ὑγονοὰ {πᾶὶ Ψεβϑθὺ8 δηὰ ἢΐ8 Αρμοβίϊεβ δθορίεὰ 1; 
ΠΔΥ͂, (Πδὲ {ΠΟΥ ἀϑοσὶ θεὰ ἀποίλετ υ)δδηΐηρ ἴο (Π6 Δρρεο]ϊαϊίΐοη υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ, ͵ἰ8 οἶδεν ἥἄοτῃ ἴῃς ἀοοέγίπαὶ μαβϑαρεβ 1091 τηρηςἰοησα : δηά ἱξ 
18 δ᾽ τῆογα ργοῦϑῦϊθ, (δὶ ἰξ (Ποὺ ζοϊ]οννεὰ αν υϑᾶρε, {πὲ γ ννουὰ 
ῬΓΕΙΣ τῆ6 νϑῦγ δηῃοίεῃϊ οἠς οὗ πες Ῥγορπεῖβ; 88, ἔογ ἰπϑίδηςε, 
Τραυϊὰ, ῬΞ, ῷ,7. ὙΥΊΠΟΓα νγα ΤΥ ἰΔΚα ἰϊ ἔον στγαπίοα, (παὶ [6 παπγα 
ϑοη ο[ Οοά ἰβ ἰὸ "εκ τεΐεγστεὰ ἴο 8 οοτητηιπίοῃ οὗ ἴῃς Ὠίνί πα παΐυγο. 
Απα δἷποα 1ἴ ΔρΡρεδΓΒ ἔγοσῃ ἴθ βϑδογεὶ υυχὶῖϊοῦβ οὗ (ἢ Νίανν ᾿Γεβίδμπγεηϊ 
(Ας8 4, 95. 5δ64ᾳ. 18, 338. Ηδρῦτ. 1, 5. 5, 5), {δαῖ τς Ῥεβδῖπη ννὰβ αἵ 
παῖ τἰπηα πηπεγβϑίοοα δηὰ εχρίδίηθα οὗ ἴῃς Μεϑείαῖ, δηὰ ηοῖ ἃ 
5 ῃρ]ε Ἔχϑη θα ἢδ8 ἐνὸν γαῖ ὕθεθη ψγοάποοά, ἴο υ5 γ τῆς μοπί(ἰοῇ 
80 (οηβάσηι!ν Ἰαϊὰ οννῃ ΟΥ̓ ἸΏΔγ, πδμλεὶν, {Ππ|ὶ τὸν ἀπὰ γεννῆσαι 
ὍΘΙ τιϑ6α οὗ ὡὁρροϊπίπιεπέ ἴο τυ ΐα ἀπὰ δῃλρίγα, δπα {πῖ 3 ταϊρπὶ 
ἴδι15 Ὀ6 ἃ ἢδπιε οὗ οὔῆοο δῃὰ σουδὶ ἀϊρηϊγ. ϑόοηιθ, ἴοο, ποσὰ ἅΓΡ, 
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ὙΒῸ Φρρεαὶ (0 {Π6 ὑπᾶρθ οἵ (πὸ Οἴβεὶς Ῥοεὶβ, 49 Ἠεδίοὰ, Ἠοροσ, 
ΟΠ ππσῆ9, απ σίμεῖβ, ἤγουθ ὑνπστ ἱξ ἀρρθὰρ (Βαῖ Κὶπρβ δὰ 
᾿νε οοβ ἵν οι ϑὰ 8οηπι οΚ ἀο. ΥᾶἊαὲ, ἱγκέσεά, 18 νειν ἐγ : δυΐζ 
τασδὶ ζα)θε ἐδ {πὸ ἱπβέγεποε ν ἈἰΘ ἢ ἴθογ τνοι ὰ ἰνενοό ἀξάιοθ, ὩφαιΕΙΥ, 
ναὶ (πε {π|ὲ ϑυη οὐ Θοάὰ 5 σης οὗ οὐῆοε δπὰ ἀϊρμηλν ; αῃὰ 8οὸ 
οαυϊναίοπι το ἀίπς. Τίοδό το πηδίηταίῃ (πδὶ ορίπέοι δοίη ἴο 

, οτρεὶ ἰδσ τϑαδοὸπ οἷν Κἰπρ8 νϑεῦε ἔοσιγοῦν δἰγ])ε Ὀγ [ἢ9 Ροείϑ ϑσκχ: 
οὗ Ουά, Λλατποῖγ, ποσί ΟΥ̓ νγὰν σή ποροιτν, ὑσ ἱπαϊολία {πα δ ργοιθθ 
ἀϊρπὶϊν ΟΥ̓́ Βεῖν σῆῆϊεε; ΟΥ̓ πο ᾿ϑσᾶῃθ: ὕπϊ θδοάυθα Κίηρθ δηβ πεγθεν 
σίεγε ἐλομρλξ (0 δὲ ἀσεοεπαεά ἔγοτωυ 7υμίϊοσ, ΟΥΆδοῖσε οἴνου σὰ, 
Ἡΐδνθε {πεν ἡ ογῈ ϑίγ]οὰ διογενεῖς δὰ διογρεφεῖν ; 88 αἰδὸ ἐκ Διὸς 
βασιλεῖς αῃὰ ἐκ Θεῶν, 8ις., ογΥ πὸ ΟἾΠΟΙ οβῦδε (ἢδιι ἔοσ ἐπεοὶγ δυρ. 
Ροϑεὰ ὶυὶπο οτἰφὶπ, Νον ἴο {(Πὲ8 ὑϑαρα ὑπὸν οδ ὉΥ Ὧσ τηεατς 
ϑρρέαδὶ, γῆσ πιαϊηϊαίη ὑπαὶ ἴδ παηγεβ ϑὸρ οὐ σοὰ δπὰ Κὶπρ ἄγε 
αὐβαφό ἐπρύίλμν ὕκίεε!ν ᾿πργουσαῦξε, ἴοο, 18 ἐξ {πα ἴπ6 ἀρρμεϊϊαιίοη 
βου Νὰ πανὲ σθδη ἀογίνοά ΕΥ ΟΗγβῖ ἀπὲ ἐπ Αροδί!εθ ἔγοπι εἶνε ὥθαρα 
οὔ {πὸ ἀτγοεὶς Ροσίθ, [ἰ 19 Δ τῇογα μτγοῦάθ]ο, ἴοο, ἰδὲ Φομη ἀειήνεὰ 
τῆς ἰδγὰ ἔγοίη (86 υϑᾶρα οὗ οὐγ ζοτά, πὸ τγῶᾶϑ υγοπί 80 ἴο ομ]] 
Ηἰ 8 .}Ώ, (πα ἔγοτηῃ {πᾶ ορ!πίουϑ σὲ {ἶνο (ἰῃοϑιϊοδ : νεῖ 96οί ἐκιοθα. 
ἀϊά ἠοῖ Ατίβα ὕεέόγε {πὸ τίωγα οὗ δὲ. Ῥδῃ]. , 

Βαϊ ἰἦ {τπῈ ἐεγίη μονογένὴς Ὁ6 γείεγγεὰ ἴ0 ἃ οὐηνιιπίοπ ὁ {πε 
Ἰοίπο παῖτε, τνό τπὰν τηογὲ δμϑ γ δδὰ στρα γ πἱππεχϑίαπα ννῆδὲ 
16 Ενδηρενιθξ ΓπδᾺπ8 ὈΥ ἴὴδ τνογὰ 5 οοπ θὰ ἢ ΜΚ Ηδσγα ὡς 
ἀοέθ ποὶ Ἔχρῦοβθθ δἐπὶ ἐμ 6, Ὀὰϊ ἰθεμεῖῖν ἀπὰ τγυζι ; ποῖ 8 βίοσγ. 
εἰπϊαν τὸ {παῖ Θὲ τῆς Βοή οὗ Θοά, δυῖὶ Σιοὺ δηὰ 40 βτεαὲ 88. οουϊά 
οὔἶγ δ6 ᾿ρήδρί θέ σῇ (6 βϑύυα οἵ Θορά, Απὰ 50 ἰΐ ἰ8 εχρίαϊπσὰ ὃν 
ΟἨἩγγδοβίογῃ, ὍΔ ο υν ἴα] ᾿μεσίγατες ἢΐ9 ἐχροβιςοα, ὈγῪ (86 δχδιηρὶα 
δ Κίηρ, οἵ νῆσοί ννὰ βάν, “" ἴὸ τυδῖίκο ᾿κὲ ἃ Κίηῤ,," 1, 6. δ ὑδσθῶνεβ 
αὶ Κίηρ; : (σὲ “Ἠῶ ἃ κίησ, δὸ "6 1." Ἐαϊ:) Τὶ ρίογγ ἤδη ννὰϑ 
ἀπορείβοῦ βἰ προ δοιὰ ἀπ ραγαϊεϊθά, σι ἢ ἃ8 ννᾶθ πόθον ἐπ ὩΩΥ πιαη, 
8 ργόορβέϊ, οὗ Ὠἰνῖδο ἱεραῖθ, πὲ φ ΠΟἢ τῶδ δυϊαὐΒ (0 Ὡοπα Ὀυὶ 
(Π6 οἠἷγ θεροίίδῃ ὅοη, ννῆο Παῖϊι [ἢ6 βᾶ;πε αἰ ΥἸ διιίοῦ δϑ (}π6 ἘΔίΠαΓ, 
ἄυ(Π τυ νὰϊ ᾿νε ἀοιἢ, δῃὰ ἰσ νήοπι (6 δαπὶθ {πνῃρβ δἵὲὲ δ ϊϊαθὶςα 
θὰ ΨΉΟ ΠΗ, ἢ δ᾽οσῖ, ΘΌΘΝ ἃ ρΙΟΥΎ ὧϑ ἴῃς ἔλι θοῦ παῖ. Νοῖν 
(δα ρίστυ οὗ (πε ΕΓ ΒΟΥ ον οΥ Θοά, νυβέοῖ ἰ8 ἐν ἐπε ΟΖ Τερίδπηοηΐ 
ρεγρείαθ!!γ ἐδ σα Ἴν2, οσπεἰθέθ ἐπέεγπαίψ ἴῃ (ἢ ς ἀϊνὶπο δἰἰτὐδυΐεα, 
ϑειοδ 4ὁ ρΟΝΟΣ, υνἱϑάοαι, Ὀαηενυοίθαεο, δηὰ δἱηβαΐαῦ ἰονα ἴο ἐἰπὰ 
πουθηδὴ Ταῦῦ ; δηᾶ δυϑογηαϊ ἐη νροσὴθ οὗ ροντὲγ, ν᾿ ϑῶσπι, δηὰ Ὀεπε- 
υὐἹέῆσῦ. ὙΤΠ5 μΊυτΥ ΟἩγιθτ 8 ἀἰδεὶρ!οθ ““ ϑανν," απιὶ {παϊ ποῖ οὗ ἃ 
τα, θυῖ οΥὨ τὴ6 ὅοη οὐ Οοὔ, πὲ ομἱν δεροίδεπ οι οἵ οὐ, Ψ ἢο ἴθ 
(49 8. Ῥαιυ] βαγβ ἰὴ Ἠδδγ. 1, 8.) τὴς παρε οὗὨ [νἷ8 Πυδ)εϑίγ, δηά (8 
οἴδρίοϑ οὗ ᾿9 Ὀὶνῖπε πϑίιτα. ΤῊΝ ““ ρΙΟΣΥ ἡ ΠΕ 8ανν, 1θὲ, [πα 16 
ἘχΟΘἤσκμοε δηὰ δβϑ]υΐατ ἱπδυθησαβ οὗ ἢἷ5 ἀσοίτὶπε. ΗἨδ αῖῃ (88 ν 
{Π6Υ} {πὸ τυοράϑ οὗὨἨ εἴθγῃᾳ 186. (δέθ 6, 68.) Φἀϊγ, ΤΙ ἢἷθ ἰηδηΐίε 
Ιονε, ὈΥ͂ νυν; ἢ Πα υπμάἀδγίοοκ δηὰ δοσοιηρ ϑηεα ἴπ6 8 ργθιεὶν θεῆδς 
βοῖα! ρἱαϊ οὗΓἹ Ἡυπιδπ γοἀδηνριίο, δα σϑρϑο δ} ἴῃ ἢῖθ ἀδαίῃ δηά ἰζβ 
ἩΙοϑὶ βδ᾽ ΔΤ οἤδθοίβ. ϑάϊγ, ἔπ πὶ γσίογεβοαίἑο οὐ ουπί Πδὺγ- 
γίυσ, οΥΓ νηἰοἢ ΖΟΠ τὴλβ ἃ ἩϊΓΠΘΒ8 ; ἐὴ ἴδια γαίσβοὶεβ ἐχὶ ἰδ ἰδὰ δἱ Πΐῖβ 
ἄδαδιἢ ; ἴῃ [6 γοϑυγγθοϊίοπ απὰ δοσσπεοίοπ ἰο ἔξδεασεῃ, Βιιῖ 1ὴ πο- 
(δίηρ' ἢ89 Φὸἢπ ρῥἴδοβα {Π6Ὸὀ ΡΊΟΥΥ οὗ Οσάὰ 80 τπηθ ἢ ἃ8 ἱη Πἰὶδ ὑεπέυσο- 
ἔοποθ ἃπιὰ φἰπχαίατ ἰοῦό, ἃ8 Ὀδξηρ [86 τοσϑῖ οχαϊϊο πὰ δαπηγαϊαε οὗ 

ὺφ 
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Δ} ᾿ι18 οἴβεῦ δἰἰτ υϊεβ. ΕῸσ πα δυυ)]οΐη5 πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας, 
Ὑ ΟΓα πλήρης 18 μοῖ ἴο Ὁ6 Τεαΐεγγοιϊ (85 Β0Π)6 ΒΌΡΡΟΘ6) ἴο λόγος, αἵ 
ἴῃς ὑερὶπηίϊηρ, οὗἩἨ 1Π6 νϑγβθ, (85 ἴῇ 1:6 νοσὰβ καὶ ἐθεασάμεθα ννεγε 
Ρδγθηι ειὶςβ]), Ὀὰὶ πᾶν, δηὰ ᾿ἰπἀεοδὰ τμδῖ, Ὀ6 τεΐεγγοα ἴο μονογενοῦς, 
Ὀγ ("πὸ θρυγε 80 ρεγρεῖ υ8}}γ εἰρὶ ογοὰ ὈΥ Κἰ, Φοδη, λέτε! δπόϊη κε ̓  
80 ἰπαὶ πλήρης 8 ἔοΓ πλήρους, χάρις καὶ ἀλήθεια ἴοΥ χάρις ἀληθινή, 
δηά πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας 5: [68 τηοδὶ ργαοὶοις ἀπά δεπὶρ- 
παπὶ. “ΓΏυδ πὸ Ηεῦγ. ἼΌΓ δηὰ ΠῸΝ ἃγὰ ἴῃ ἴθ Νενν ᾿[εϑϊδιηδεηῖ 
γοῦν ἔγεαιοηῖνγ )οἰηθὰ 88 βυποπυγηοιβ. ΤὨΐ χάρις οὗ πε ΟΠΪΥ͂ 
Ὀδροίίοη ϑοη 18, βοννανεσ, ποΐί ἴο Ὀ6 γείεγεα ἴο εἴς αἰἐτὶδμίο, Ὀυϊ 
ἴο ἴδ εὔεοίε οἵ ρτᾶςς; 1. 6. Ὀεηεβἴ8 Ἔχῃϊ δ ἰοα ὈΥ ἴῖ. ΕἾΠΑ, πλήρης 
ἴω δαϊὰ, ποῖ ραξεὶσεὶν ΟὨΪγ, ὑυἱ 4180 αεἰϊυείψ, οὗ πὶ 0 οΟηΐεοτ9 
19 σταοβ. (ΤΙ δ.) 

15. ὀπίσω --- ἦν. Ἰπ 686 ννογάθ [6 γῬῃΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ΡΘΙΉ}}ἴ8, δηὰ 
(Πα διιθοδαιδηΐ Πασταί ἡ Γααυ ο8 υ8 ἴο δι ρμοδα ἴπαὶ ἴῃς Εναηρεϊ δῖ 
τηεδηΐ πὶ Φοῦη πὰ υἱϊετεὰ ἃ ἰνο-[Ο]ὰ μγοξεβϑίοη οὗ ΟἸ γὶβῖ. 
161, ΟΥ̓ ἰδ τοογῖκ, οὗτος ἦν (ἰ. 6. ἐστι) Χριστὸς. αϊγ, ΟΥ̓ [8 παΐεγθ, 
ἔμπροσθεν μον γέγονεν᾽ ὅτι πρῶτός μον ἦν; ἷ. 6.. 'α εχἰϑίεα Ὀείοτε 
Τὴ, δηὰ 18 Ὀοίογα ἢϊ6. Νονν, βίηῆοθ. ΖΦ. Ὦη νᾶ ὈΌγὴ δἷἱχ ζτῃοηῖ 8 
Ὀεΐογε Ζε65808, ἴἴ 86 μἰαίη μα ἢς σηεϑηΐ (ἢ 8 ἢοΐ οὗ ΟὨγΙ5ι.8 παίὶυἱξῳ, 
δι ἰηάςαιεα τπᾶῖ Ψ6δι8 Πα οχίϑίθα Ὀδίογα ἢδ ἢ πηδ6]ζ ννὰ8 ὈΌγη. 
Ὅτι πρῶτός μου 1} δάἀτηἱξ οὗ ἃ ἵψνο-[οϊὰ ᾿πίογργείαϊίοη, δπὰ σΠΔΥῪ 
ἐπαϊςδίς οἰΠῸΡ ργίογηψ οὶ ἀϊχηὶϊίψ, οὐ οὗ ἐΐπιε. ΤΠ ἔΌΓΙΩΟΓ στοᾶς ἰ8 
δήοριεα ὈΥ ΤΔΏΥ. Δποϊθηϊ οοτητηθηίϊδίο β (85 ΟΠγγβοβδίομῃ δηὰ ΤΠδο- 
ΡΒ ]δοῖ), δπὰ οὗ ἴπῈ τηοάθγῃ οὐςβ, Ὀγ τγοίϊιιβ, Βεζα, 1 δρα, δηὰ 
Οἴἤογβ. Ὑξεῖ, ἱπουρὴ (Π6 υϑᾶρὲ οὗ ἰδηρυδρα τδγ δάμηϊζ [18 Ἰηζεγ- 
υνγεϊδιοη, (6 ΟἿΠΟΓ δεθβ ἴ0 6 ὈΟϊῺ τ οΓα βυϊίδυΐς ἴο ἴῃς ςοηίεοχῖ, 
Δηἃ τοῦς Δρτοαδῦϊα ἴ0 ἴπ6 Ἰάϊοῖο8)] δηὰά ΑἸ]εχδησγίδη βἰγίε. Τῆυβ 
1:6 ϑερῖ. υδε ἔμπροσθεν οὗ ἰἰπγα δηᾶ μἷαςα, Ὀυϊ πανεῦ οὗ δυϊπογιῖγ - 
δηὰ αἰρηϊΐγ. ΓΈένεσθαι ἰ8 4180 ἔογ εἶναι ; ἃ δ'σηϊβοαίίοη ἔγεηυσηΐ 1ἢ 
1|ι6 ϑερῖ. οὐ Νὸν Τεδίατηθηϊ (ἔγουιλ (ἢ6 ΗδΘΌΥ. ΓΡΠ, Ὀκ ΓαΓε ἴῃ (Π6 
ΟἸαϑϑοΐϊοδὶ νυτιϊοτβ. (ΤΠ τῇ.) 

16, 17. 10 α8 Ὀδθ αυεσδίϊοηε ννμοί μοῦ ἴἢ686 νεῦδθθ ΣῈ ἔγομλ 
Φοδη (ἢ6 Βαριϊϑῖ, οὐ ἤγοιῃ (ες Ἐνδηρε] δῖ. ΤΏ ἔοστωενΡ. ορίηϊοῃ 
826 Ὀεθὴ βδἀορίοὰ ὈΥ ΠιΔΥ ἰηίογρήείοτβ, 88 ΟὨγγβοβίοῃ, ΤΠΘΟρὮγ- 

.- Ἰοῖ, δῃηὰ Εγδβιηυβ. Βυϊῖ ἰΐ ἴεβ ὀρθὰ ἴο ἴ})6ὰ οὐ͵]εοϊίοη, ἴδδὶ τυηδὶ 
ἦθ οοηίαἰηδα ἴῃ ἴπο86 νεσϑεβ εου]ὰ δαγϊγ αν Ὀδδὴ δαϊὰ Ὀγ ΖΦ. 
τς Βαμίίδι οΥὗἩἨ λὲξ ἐΐπιεε, ἀπά οἵ [εἰ αἰεοίρ!εβ. ὙΔΕΥ ἀγα υἢ- 
ἀοιυυίεαὶγ ἴΠ6 τνογήβ οὐ ἴῃ6 Ευσαπρείϊεί, ὯῸ ἴῃ υδίηρ ἴπ6 νογὰ 
“ληρώματος 566 1}8 ἴο Ὦδνε Γεξογγθα ἴο {{Ἰὸ Θχ υγθδδίοῃ πλήρης χάριτος 
καὶ ἀλήθειας Ἰηὴ νεῖ. 14., Δῃηὰ τπηεδηΐ ὈΥ ἰϊ ἰ0 ΕΧΡρΓο856 ἴπ6 αὐωπάασποο 
οὗ θεμεῆ!(β δὰ Ὀϊεβδίηρβ. [11 δηδνγεγβ ἴο (π6 Ηεῦν. ΑὑῸ, νὨῖ ἢ εἷρ- 
χῆε5 ἴΠ6 δωπὶ οὗἨ Δὴγ (Ὠϊηρ;, Δηα α͵δο ρίδηίψ, πιμί(μάθ, πὰ αδιπά- 
ποα; 88 ἴῃ 8. 24,1. δ αἷθοὸ Ερἢ. 83,19. (]. 1,19. Ἐρῆ. 1, 
43. 4, 10. 

ἮΥδαῖ δῃ ἱ!] υδβίγουϑ δίορίμηι 18 [ἢ 18 οὐ οὐ [οὐ ἢ Εογ, ἴῃ (ἢ ἢγϑι 
Ῥίδοε, ἰἴ 18 καϊά (ἢ δι ᾿) Ὠΐπη 18 τὸ πλήρωμα ἴδ σταηὰ δἴογα οὗἉ 8}1} Ὁ]658- 
ηρ5, κα [Π6 ἰγεδϑιγεβ δηά σίο 68 οὗ ἴῃ . Ἦου ἴδιεδα Ὁ]εβϑί ΡΒ 
ΒΓΕ ἴῃ ΟΠ γὶδί, αηὰ ἰῇ τ Πδῖ ΤΔΏΠΘΓ 51. Φ0]}} τηδϑϑηΐ ἴο ἴθδοῦ {παῖ (Π6 
8Γδ, ΙΔῪ Ὀ6 ὑυπαογρῖοοα ἔτοπ) (ἢ6 σοηίϊοχῖ. Νοῦν ἰΐ πηυδὶ 6 οὔ- 
βεγνεά, (Πᾶὶ ἴῃ 6 ργθος ἀρ ννογὰβ Ὁ γὶϑὶ 18 ϑβα!ὰ ἴο θ6, (πὰ 18 
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ἀεϑοτί θεὰ 49, Οοί, 88 ἴΠς σγθαῖογ οὗ 41} {πίπρβ, απὰ {6 ργοθέγνον 
οὗ ν]ἱιᾶῖ πα παῖ ογθαῖθα, 88 ἴἢ6 διυῖποῦ δα ρίνου οὐ 811} πιιπιαπ 
ἐε]1οἰγ. ὙΠΕΓΕΙΌΓΟ, 89 {πὸ ΔῈ] ] 688 οὗἉ Ὁ] ββί 5 18 ἰῃ Οομ,, εο ἰ8 ἴηδῖ 

᾿ ἄῃ ΓΟ γιϑῖ, (η6 ογεαῖοῦ οὗὨ δ]} (Ὠΐηρβ, δῃὰ ἴῃ Ὀγαβοῦνοσ οὗ τ ῇῆδῖ ἢδ 
δαῖῃ οτγοαϊθα, {ΠῸ γοβϑίοσγεσ δηᾺ ρίνεγ οὗ δἱἱ Ἰνασαη ἔθ] οἰγ. 4αΪγ, 
Οὗ τΐ8 ᾿πλιθηβα δἴογε οὗ δἰ εβϑϑίηρβ ΟΠ τβι ίδηδ, ψψὸ σὰ (014, ἤανα 
Γεσεϊνοά χάριν ἀντὶ χάριτος, ἷ. 6. Ὀ]εβϑ ηρ8 τ|ροη δ᾽ εβϑίηρβ, θθηθῆίβ 
Ὅροη Ὀεμεἢϊ8, ἀδυπάδηςε οὐὗἁὨ 41 Ὀ] αβδϑίηρβ ; δηὰ ποῖ οηἱ]ν πᾶνε ἴδον 
Τασαῖνοα ΤἸΏΔΗΥ Ὀἰοβϑίηρβ, 8ΌΟἢ ἃ8 ἃ Κπον)εῦρε οὐ αἰνίπ ἰγυἢ8, 
[αἰ ἢ, Γετηἰβϑίοη οἱ 8ΐη9, ἔδλνουγ σἱἢ Οοἂ, Ξἴγεηριἢ ἴο μειβατοσα ἴῃ 
ΠΟΙ 688, ΠΟΙ [688 ἰἴ861}, ἤτη Ὠορα, δηά ἴπ6 σοπβεαυοηῖς ἔα] οἱ γ ἴο 
θὲ δη]ογεβα ἤεγα δηα πεγεαῖον; Ὀὰϊ {Πεϑὸ ΠΊΔΏΥ Ὁ] β8ἴηρβ {πον Πᾶνα 
τϑοοῖνοα ἴῃ στοαῖ δϑυπάδηοε ; δηδ, ἱπ βῃογῖ, ἤᾶτο ὕθοὴ ““ δηθὰ 
ἴῃ ΘΥΕΤῪ ΤὨηρ." (1 ΟοΥ. 1, 5.) Ὑπεγεΐογε ἐπ (ἢ γϑὲ ἰ5 δὴ δϑυπά- 
Δη66 ΟὗὨ ὈΪεΒβ!ηρ8 οὗἨ Ἔνεσγ Κιηα, τεαυϊϑὶία ἴον ἴΠ6 ρστγοδίεϑδί αηὰ πιοβὲ 
Ῥεγΐίεοϊ βαἰναϊίοη, ϑαϊγ, πὰ Ἰαϑίν, Αἰ} ἅττα βαϊὰ ἴο ἤανε γϑοονοὰ, 
411 (16 Αροβ1:}69, 4}1} (ἢ γί δη8, δηᾶ 4}} δυοῖν δἃ8 ἤδνθ Ὀδθϑὴ ἀθϑίγοιιβ 
οὔ 1. Αηάνν ποῦ) Μδΐγ ποῖ αἰΐ, ἀνθ ποῖῦ δῃὰ ἴῃ 4}1 {ἰπη69, 
τεοοῖνα ὃ Ι͂!ἢ Οἢτίδῖ, {πογοίογο, 19 δὴ δθυπάδηοσο, 18ἴ, ΕΓ 411 τῃϑῃ, 
ἔγοπλ ΠΟΙ ἃΔγΓὰ ἴδεοϑε ὑ]εβϑὶῃρβ τ ΠΠο]ά ; 41} δυο 88 ἅγε ἡδδβίτγοιιβ 
ΤΟΆῪ Γεςεῖνε : ΦΟΪγ, ΕΓ 4}1} πιθὴ οὗἉ 4} Κη 8, δῃὰ οἱ δνϑὺΥ βϑίδίϊοῃ ; 
ϑἴηςε ἀἰβεγεηῖΐῖ πιθὴ πεβο ἐἸ βεγεηΐ Ὁ] βϑίηρβ : δῃὰ 8}} ἤᾶνε, δη ἃ ΠΊΔΥ 
ἢανα : ϑαΪγ, ΕῸτ 81] χδη οὗἅὨ 8]1 {ἶπηδ8 αηὰ ρΐδοθβ, ννῆο 8Π4]1 Ὀοίῃ ἴῃ 
1018 1 ἀπά ἴῃ (ἢς ποχῖ τγεραῖνα Ὁ] βϑίηρβ οὐ δνθσ Κη, ρτϑαῖοῦ 
ἃπὰ μγααῖθι, τῆοσα διὰ πιοῦα δδϑιηάδηῖ; ἴῃ δῃογί, ἱῆεγα ἰβ ἴῃ 
Ὁ γίϑῖ ϑισ ἢ δὴ δϑιπάδησε οὗὨ ὑ]θβδίηρυ, 85 ΔΙῸ ΔΙΏΡΙΥ δι ποϊθης (ο 
Ταηῆοῦ [ἢ6 Πυηδ Γᾶσα ΘΌΡΓΕΙΕΘΙΥ ὨΆΡΡΥ ἴο {ἰπι6 ἃπὰ εἴεγηϊ ; 
ΟΥ νγὲ ΠἽΔΥ ΒΔΥ, πὶ ΟἾ ΓΙβϑί 18 ἴπ8 ἔοιιηἰδίη οὗἁ 81} [Πδῖ 19 γοαιυϊϑὶϊα ἴο 
{Πε ξε]Ἰο  γ ΟΥ̓ ἴΠ6 τ ΒΟ]6 ὨυτΔῺ ΓΑΘ6 ; Δὴ οροῆ ὕομπίαϊη, ἴο νῆἢϊς ἢ 
41] ΤΩΔΥ͂ ΔΡΡΓΟΔΟΝ δηὰ ἄγαν ἔγοῃ 1ἴ, 1Π6 τὶρῃϊεοιβ δπὰ ἴα υη- 
τ σπίοουδβ, ἴΠ6 ΠΆΡΡΥ δηὰ ἴδε βογτουννδιϊ; ἴππ6 Πἰν]ρ; ἀπὰ ἴΠ6 ἀσφδά. 
ΦαΪγ, Α οορὶοιις ξομπίαῖϊπ, ἴτουλ νυ οἷ 411 ΤΥ ἀγανν ἰὼ δθυηάδησο ; 
ϑάϊγ, δὴ ἱπεχλαιιεέϊδίε ἐοιιπέαϊπ, Ἡ͵ΙΟΝ οδη Ὥσνοῦ [211] ϑῃογί, μονν- 
ΕΥΟΣ ὨυΙΠΘΓΟΙΒ ΤΏΔΥ ὑὕδ ἴποβα ὑνὴοῸ πᾶν ἀγαννῃ ἔγοια ἰΐ; 41} ]}γ, 
Α ρετεππίαϊ ζοιπίαϊπ, βονὶπρ ἴο 411 εοἴθυην; ἔγοιη ΠΟ ἢ ἀνοΣ 
όσα δηά Ἔνὸσ Πογθα εν 411 {παᾶὶ νυν δι, τᾶν ὄγανν. (Τ|τ(πηΔη.) 

17. ὅτι ὁ νόμος ---- ἐγένετο. "Ὅτι τᾶν 06 Ταηεγοὰ ϑοἰοδέ : ἔῸΣ 
6 Ενδηρε ἶδθι τηθδηδ ἴο δχερ Π ν αηὰ ΠΠ]υ5ἴγαϊε 1η6 ὈΘΠΘΗ͂Ϊ8 το- 
οεἰνεὰ ἔγοπι ΟΠ γῖϑι ΟΥ̓ Πἰ8 ἀΐδϑεΐρ]:8. ὋὉ νόμος 5’ ῆοβ ἤεσα (88 
ἔγθα 6 ΠΓΥ ἴῃ ϑογιρίαγο) [ἢ6 νυ ο]α οὗ ἴΠ6 ἀἰνὶπα ἀοςοί ΓΙ Π65 γονθαϊοα 
ἴπ {η6 ΟἸά Τεβίδιηθηῖ, ᾿ῃο]υάΐηρ (η6 ῬΓΟρΡΠεῖβθ, ὅς. δηα δβϑρθοῖδ!ν 
(παΐ ρατγὶ οὗἁ ᾿ἴ ννῆΐϊο ἢ γοϊδῖεβ ἴὸ ἴπ6 ρυδοὲ οὗ Οοὰ, 89 βῆδεννῃ ἴῃ ἴπ6 
Του βδϑίοῃ οὐ 815 δηά πὸ βαϊνδοη οὗ τηθῃ. (ΤΊ τη.) 

18. Ηετγε 81. Φοῇῃ 1 υϑιγαῖεβ ἴ[π6 ἴσα σοπίαϊπαα ἱη νον. 77. ΒΥ 
ΔῊ ὀταπιρίς ἀεαυοσεὰ ἔγομλ {π6 οἰεαγ Κηον)εάρε οὗ ἀοά, πηραγίοα 
ὈγΥ ΟὨγῖϑβί. Νὸονν ῃδαῖ τῦδϑ 118 Κηον)εόρε} γα ἰξ παῖ οἵ αοὰ 
Ὠἱπλβε , ΗΙ5 παΐυγο, ΗΪ8 αἰγὶ δυῖεθ, δὰ νγογκ8 οὗ ογοδίίοη δηὰ ργο- 
νἱάοησο, Ηἰ8 Ἰονα δηά Ὀδηδνοΐεηςα ονϊησοά ἴῃ ΤΠΘΙῺ, ΟΥ̓ 4180 οὗ Ηϊβ 
στᾶσα δηά τΩΘΓΟΥ ἰπ οι ἸΠρ᾽ βἷῃ, δηὰ Ὁ] }βϑίηρ' σζθη ἴῃ Δ ποίου 
118, δὰ (παῖ 16 1161} ΒΥ ΠΟ πηθδῃ8: ῸΓ {||ὲ Κηδνοαρα οὗ 
τἢσθ6 {πίη ρ8 5 γε ΘΏΓΥ δηὰ ἀἰδίϊ ποι γενοαὶ θὰ ἴῃ {π6 ΟἹ Τεβίδ- 
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τῆδη!, αὐτὸ βρὺ: δρᾷ οὐρῖνξ ἴὸ πᾶν θοῦ ΚΩΘΥῺ ἴο 81} ἀϊϊρεπί, 
ἱηρΒηίου!, [δι (Ὠ Ὁ] νγοτθΐρρμουθ. [11 ννδᾶϑ γαίβεῖ ἴῃς Κηον οχο 
οἴ {6 ἰηβηΐϊ 6 ἰονα οὗ Θοἐὲ τῃς Βαΐμογ, Ὁγ τίς Ηδ βοΐ Ηἰθ ΟἠΪ 
Ὀεροίρω ὅοη ἰηΐο ἴ86 νοῦ], δηά ἀεἰἑνεγρα δϊπὶ υρ πο ἠεαί, ΗΜ 
τηρϑὶ υῖϑα σου Π86}8 ἴο {ἢ δαϊνδίίοῃ οὗ {6 Βιιαίδη γος ὮὉΥ 2 8οῶ. 
ΤῊ, ΔΒ 11:6 σοφία Θεοῦ ἐν μυστηρίφ (ἰ. ὁ. ἴῃς Σεεομαϊϊρ δοὰ πάρῃ 
Ρυγροος οὗ Οοἀ,) 69 δι. Ῥαὺυ] δῶγϑ, ἡ οἢ, Ὧδ 16}}19 μ8, Ὠοη6 οἵ ἰδε 
δεν δι Ἀλιίοτο Κηονν, δηά νης Οοὐ Πρή, ἔγοιω οἰδσγωΐίγ, ἀεοποο 
ἴο μα πηδηϊϑοίοὰ Ὁγ (πὲ ϑοῦ. Τΐθ ἴ86 ϑοη τηαηὶ εοίφὰ Ὦγ ποτὰ 
δηὰ ἀροίϑ, δηά οδυροα ἴο Ὀθ τρδη ρει Ὁγ ἴῃς Αροδίΐοδ: διὰ ἐδ, 
80 δι τη γα θ, 8ὺ ρεσϑηίουουδ, δῃῇ δῸ ἐεἰ!ρ δι), ἢ ο ὅο οὐς οὗ 
ἴῃρ Ῥτγορδοίφ οὗ τ Οἰά Τορίδιηϑῃῖ, τηυσὰ Ἰρρ6 16 ΡΒ δόμον οὗ 
1 Ἡδδεπθηθ, δυρρ θὰ, 86 Ὀδεα δρργουθὰ δυο ὮΥ βοῖβ, διὰ Ὦγ 
186 τοἰδίσιπε αι ἐσρεγίεποθ οὗ 411] ἀρθβ.0. ϑδυοὴ Κηονϊοάβε ΒΟ οὔθ 
σου] ΡΩΡΟΙΥ Ὀιῖ ὁ μονογενὴς παρὲι τοῦ πατρὸς, ΟΥ ὁ ὧν εἰς τὸν 
κόλπον τοῦ κατρὸς (Ϊ. 6. ἐν τῷ κόλπῳ), τχοκὶ ἰρεἰπγαῖο τ} δου ΠΡῸΣ 
10 1π6 Ἐδίηεν ἴῃ τεδρϑεῖ οἵ εὐπάϊ(ίοη, δίϑίθ, υῦ}}}, δου ηδοῖθ, βοιΐοῃϑ. 
(Τὶ πι88.) : 

86. ἐγὼ βαπτίδῳ --- οἱδατο. Φοθη ἀοδδ ηὐϊ χοϊγη ἐἤεπι 8 ἀϊνροὶ 
ἈΆΘΥΥΟΓ, Ὀυΐ ΒΌΓΝ δ τοΐρβῃϊ ρῖνα ἐδ) ἴ0 υηάετοίδηὰ ἰδὲ δ6 βοῖρ 
ποῖ Ὀγ ἷ56 σῇ υδρπιοαῖ, Ὀὰὶ ΒΥ Ὀἰνίηο εοτημηδη. δ ἀϊὰ δοῖ 80 
τ Οἢ ὨΓΟΐδδδ Ὠΐτ βοῇ ἴΠ6 τηϊηϊδίεν οὗ 156 Νήϑδοϊδῃ, 88 ἢ οἰ δασὶγ οἱδμὰ 
ἀεοϊοα!γ ὕοτο πληθδ οὗἁ ᾿ἶπι. ““ 1 (8αγ8 86) εἷρ γοὺυν ὑὕοάΐθο ἰῃ 
Ὑυδῖογ ; θα ἀ6 Ὑ1}} ᾿αγθυ!6 γοιν 80.196 τυ ἢ τἰλρ μγοδὶ Ἔχοθιθηῖ ρἰιδ. 
1 ἀο ποὶ ὮΥ (δἷ6 Σἰϊα Ὀἱηὰ πγδη ἴο πινφεί, Ὀμὲ ἴἰο λέ; ἔοσ ἢθ 5 ρὲ 
ἴαν οὔ, Ὀυϊ δί ἤδη, παὺ διδηάθι ἢ διηθηρ γου, 1πουμ 8 ὨἰτὨρτῖο 
οὔδει δηά ἰϑίεηι, Ης ᾿"}]}, Ὠανγανοῦ, ΘΩΟΠ ΠΔΔΚ6 ἐτηβοὶ ἢ οοπν- 
ἜΘΟΥ : Ὀμΐ γοιθυηῆον {{ππϊ, ΤΠ οιρ ἢ τ. Ὁ]ς ἰῃ ΔρΡΡθδγΘΏΘΟ, δ0}- 
τουπάοα ννῖἢ Ὧο τον] ἀϊγ ροσαρ, ἢ 15 δι ἀϊβδγφηϊ [0 ννμδῖ ἢθ δοοζηϑ. 
[ Ἰνῆ2, ΒΥ {86 ονμἱπίοη οὗ ἴδε ρεορὶἊ, ἂπὶ βοοόιιῃῖθα ϑορηθ ἀϊδ- 
τἰριπεα μουϑοῆαζθ, 830 πδνογί ῃοΐεδ8 ὨΟ ἢ ηρς, τνὰρη οοεημαγεὰ 
ΜΝ ἰπ). ΕῸΓ ἱπουψὴ ἈΥΟΣ ἰη ἴθ, ἈΒι} ἰῃ ἰὯ6 οἴοεν οὗἁὨ ΤΥ πἃ- 
νιν, 86 9 αν δ Ροσίοῦ ἴ0 πδ6 ἴῃ αἰ ρΏΝΥ οὗὐἨ μούδοῃ ; 80 Ὡς ἢ δα, 
ἰδδῖὶ 1 αἷὸ βοῖ Ψογί ΠΥ οὗ Ὀεΐδρ, Ὠἱδ τηραηοθῖ δεσυδηί." (ἰ. 8. ἴ δι 
ἀπ ηἰοὶν ᾿ηΐογίοῦ ἴο ἢἷπ|.) ϑηοἢ 88 ἴπ6 ἀεοϊάεαἀ (θεῖ ΟΣ ὈοτΣ 
ὈΥ Ψοίῃ ἐοποεζηΐηρ ΟὨγίδῖ, αῃὰ [δι ηοί ἱπ ἃ οογηφγ, ὑμὲ ἴῃ 8 
ΡἾμορ οὗ ρυδ]1ς ποιϊογί είν, οὶ οσυδηςοά, δηὰ 86 Γ τ 6 «68 
Γεϑοσίρεὶ ἰῃ ι πυῦεῖθ [0 ἢἰβ δαρίϑηι; ποῖ ῥείναίεὶγ, δηὴ 
διποηρεῖ εἶδ αἰδοῖ ρ69, δ ΟΡΘΏΪΥ, ἴῃ ἢ ῥγρβεησα ο ἃ ργελῖ γοιμ}- 
ἴπ6 6; ποῖ ἴο ἴπ6 μρορὶε δηδΐ [Π6 υπ᾿εδγηθὰ ον, Ὀθ ἴὸ μογϑδοῇβ 
ΚΠοΟΓοΙ ΣΎ νεγϑοὰ ἴῃ (ἣς ϑεογιρίυγοθ, ἠοΐ τῃγουρῇ ΔΠΥ ργονίουϑ 
ἰὨἰΕΓΓΟΡΔΙΟΓΥ, ΟΥἩ ἴο ἰπέδγίοσ βεσϑοηϑ, Ὀυϊὁ ἰ90 ἰπο56 Ψῆο πδὰ ἤδβϑῃ 
σΟμ τ ἰϑϑοηθα ἰο ΘΠ μ ΓΘ, δηδ ᾿δὰ βιιϊδιοϊεηϊ Κηον θα ρΒ δὰ δ ἐν 
ἰὸ ἰυάρθ. ΥὙδὲ ὃς αἀἰὰ ποῖ ἐΐλεπ πδίμα ζεϑ8, οὔ μοϊης δίτλ ρουΐϊ, 
ῬΒΥΠΥ ᾿ἰοϑῖ ἢ6 δοιὰ ἀγανν οὐ ᾿ΐτα {6 δῆνΥ οὗ πε Ῥμαεγίβοο, δηὶ 
Ρδϑύ γ ἴῃδὲ πθ πρὶ ἴῃ 6 Ὠιοσο ἐχοϊΐα (ἢ τϊὰθ οὗ (δ 6 ρμίουδ, ἴο Β 
ἐεβίγε οὗ Καπονίηρ᾽ εὐὐο 1ζ νγϑδ ἴο όσα ἢ6 μ8ἃ ΒΟΓΩΘ δ0 τϑοροσδοὶο 
ἃ ἰεϑ. Ωγ. Βυῖ {πΠῸ ποχέ ἀν, 86 ἰΐ δϑδίηβ, δἴϊου οὐὔὐῦ [νὰ δά 
Ὀάθη ὈδρίϊΖοα, ΨΦοθη Βοϊηϊεά ΐπι οὐ, υδῖηρ ἰῃς τυογάβ ἴδε ὁ ἄμ- 
μος, ἂια. 

20, ἴδε ὁ ἄμνος ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 1 68ὲ 
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ννολγὶα πῶνε ρύνδη η0 ἢ"{{18 τοῦ 816 ἴο ΟΌΡ γΓεοθηΐ ἰῃίθύργοζοσθ. Νοῖν 
λὴ ογόον ἴο χίρ  ν υπεογβῖδη δα οχρ]δὶη ἤθη), ἀρτθθα ἴο τῆς 
πυροηΐδρ οὗ Φοθη ἴῃς Βαρτδῖ, δἀῃὰ οὗἩ ἰ6 Ενδηρο]ἶδί, νγα πηπδὲ θθαῦ 
ἷπ πιϊηὴ τὲ ον πρὶ Γειραυκβ: 1. Οὐν Δ ογὰ ἴθ οδ θὰ ὁ ἄμνος. 
Νονν 88 οὔἴϊεῃ ἃ9 'π δογίρζυγα (18 πδπη8 18 Δρρί!εἀ ἰο Ὠΐπι, δο οἴῃ 
(6 διιυ͵οοῖ οὗ νῆδι 18 βρόκϑῃ ἰδ [γἱ8 ραβϑὲοπ δη( ἀδαξῆ,, ἸΠΘΒΙΏΟ}) 85 
6 υπάογνμδηις ἴξ ἔογ θ. ΤὮιϊ8 ᾿νῃδη δι. Ῥϑὺὶ (1 Οὐγ, 5, 7), βᾶγϑ, 
“γ)ὲ δανα 8 Ῥᾷ5ΟΒ8) ἰαπεὐ, ννῃϊοὶι 15 (ἢγίϑί,᾿" δ δ) οἱ 8. ““ 58ογὶ- 
ἢοεὰά ἔογ υ8." Ρείεγ ἴοο (1 Ερ. 18, 864.) οογῆραγεϑθ οὺν [ον ἴο ἃ 
ἰδ, βηά (δαὶ ΡῈ 8η( πη ]δη ίϑπε, ἰπδϑαοῖι 88 ἣς παῖ, ὮΥ͂ 
ἢ πιοδῖ ρεροίουδ ὈΪ9οΎ, γοἠδθηγθὰ θη. Φοἤη αἷ8ο, ἰη ἔν. 5, 6. 
9, 12. φαγ8, ἰμαῖ πᾳ ““ δᾶνν ἃ ἰδτηῦ 88 1 πρβα Ὀξεη δ]αΐη, αν ηρ βανθῃ 
ΠΟΓΏΘ, αρεὶ ββνξῆ δυβϑϑ, νυ υἱσΐν αγὸ ἴῃ6 βενθὴ ϑρίὶ (8 οὗ ἀρὰ θεηΐϊ ἔοσι ἢ 
ἐπίο 8}1 186 φαγὶ ἢ}. Απάὰ ἴῃ 183, 8. ““ ψογἢΥ 18 {Π6 ἰδ ἰῃαΐ νγῶβ 
δἰαϊη, ἴο ὑνδοῦλ θα 88.γ θεὰ ποθοῦν δηὰ ρου." ΑἾδ80 ἴῃ 18. 53, 7. 
ΟἸγίοϊ 19 οοπιηρασρὴ νυ μὰ ἃ Ἰα)Ὁ ; δηὰ ἰπ νν. 4, 10, ἃ 11. 15. βαϊάὰ ἴο 
᾿νᾶνο ἰδ κθῃ νᾶ οὐ 8319, δῃὰ ρίνθη ἢί8 [18 ἃ58 {Π6 ῥτῖοα οὗ γοάδιηρ- 
ἰοη. Απάὰ ἰη {μ1ι|5 νίονν, ἰἴ 8δεβ, ἀἰὰ Φοῆη {Π6 Βαρίϊ5[ οοηϑιήος 
δεειρ, νυῦεη Π6 ςα] δα Ὠἰμι ἑαπιό, ὨδπΊοΙγ, 85 80 Ἐπὶ ηρ; δηα ἀγίηρ; ἐξα 
4 υἱοί πη. Ἐογν ἴαϊ ἢ6 τηρϑηΐ [0 ΟἿΪΥ αὶ αἱ ἰἰπ ραῤέοηιεο οὗ ουῖ 
[μογὰ ἴῃ Ὀρδγῖπρ (μ6 ἙΕἸΆΓα (168 δηά ᾿η}γ68 Ὀγουρῆϊ ὕροη ᾿ΐπὶ (88 
βοῖῃ8 γεσθηΐ ἱῃζεγργεῖεγβ δ ρρο86), 8. σοιλίγαά!ςῖοὶ Ὀγ ῬἢγΑβθοϊ οὑῪ 
ἐ861, [Ια ἰ6Θ οἷοατ, Ὠἤοννανοῦ, ὑπαὶ Φόδη δριγοὰ ἴο ἢ )86] , δης 
τηοδῃΐϊ ἴο Γαργεβϑϑηῖ οὐὖὖῦ [τὰ 88 ομα αν ἱηρ, δηὰ ἱπαΐ ἐπ ἐλ ρίασθ οΓ 
οἰλετε. ἙἘον δα [89 εὐ) οἰ ποὰ Π6 σγοτὰβ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμον, ὌΥ ψΑΥ οἵ εοχρίἰεαϊίΐοη. Τῃ6 ρὥγαδα αἴρειν τὴρ ἁμαρτίαν 
ΔΏΒΥΕΙΒ ἴο {π6 Ἡδῦγ. Σν ὦ) οὐ ΠΌΠ 2, Κ᾽ ΔΙΟἢ Ὥδτεῦ δ ρη1ῆε8 τὸ 
ΣΟΙΏΟΥς 88 ΟΥ ὀχίέϊγραία ἱπίφμὶέψ, ἔργου (ἢ δατίἢῃ (85 δβδοπηα ἱπίογ- 
ῬΓΟΙΘΓΘ βιρραβθ), Ὀυϊ ἴο ῥογρίσε βἰη8, (89 ἰῇ ἀεη. 18, 96. 50, 17. 
Ἐχοῦ. 34,7. Νυπη,.14, 19. 6.82,1, 8. 1 ὅδ. 1ὅ, 25. 25, 425.) 
ΟΥ ἴο ραν ἐδε ρεπαἰέϊο8 οΓΓ δὶπ, οἰ Ποῦ Ομθ 8 Οὐ, ΟΥ̓ ΟἴΠΕΓΒ; 88 'ἴπ 
Ἐχοή. 28, 38. [ονὶι. ὅ, 1. 19, 17. 20, 19. 44, 13. Τιενϊ.Γ10, 17. 
Ῥ ΠΕΓΘ ἅΓα σοῃ)οϊηοη, 88 ΒΥ ποΟΠΥ πλοῦ, [Π6 [ὈΓΠμΙ]88 “4 ὕδαγ ἴἢα βίη σέ 
ἴΠ6 ῬΘΟρΙα," οτρίαία απὰ δἴομε ἴῃ ρεορὶς νι αοὰ, Ὑδεγεῖουβ 
(ἢ 6 όσον α ὁδξαῦ ξῖπ8 δ 5: 868 0 ὃδ6 μιιηϊθϑηοαὰ Ὀδοαι86 οὗἁ 5]η9, ἰο 
ππάργρο ρυπίϑημμοηΐ οὗ ϑἷπθ. ΕἸ ΠΘΥΠΊΟΤΟ, “ (0 ὕδαῦ ΟὨΘ᾽Β ΟΥ̓Π 
δὲ θ᾽ ἀδῃηοίεβ ἴο Ὀ6 ριι θη δα ῸΣ ΟΠΟ 8 Οὐ 5ἰη8, δηὲ “" ἐρ Ὁδδσ (ἢ8 
δἰ8 οὗ οἴμεῦβ," ἴο 06 ριυιηἰδηθα ἔογ [88 58 οὗ οἴπθῦβθ, (ὁ ὉΠάοΓρῸ 
186 ρυηἰδῃτηθηί νι ἴη6 ϑἰῃ8 οὗ οἴμεῖθ ἤᾶνα ἰθϑοσνθὰ, [0 (ἢ 18 
ὙΘΥΥ 5688 ἴδε Ἐνδηρε δῖ ἢ89 ποῖα ἰηϑοι θα (ἢ6 ἔογβλυΐα αἴρειν τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν, ἀηὰ αἰδο 1 20. 8, ὅ. ννὨετε, ἴον (ῃ6 Ρυγμοβδε οἔ αἴα- 
δυδείϊαν ΟὨτϑδος ἔγοσα υἱσθ, Π6 τι968 ἴῃ6 ἀγριιαιοηΐ ἴπ8ι ΟἾτῖϑῖ δίῃ 
ἰδίου δβναν Οὐ (1. 6. ἘΠΕῚ β[Ὡ8 ;) ΟΥ, 85 ἴῃ ὦ, 2. 18 ἴμε ἱλασμὸς περὲ 
τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 

Μοιρονεσ, Οἢγίδῖ 8 ποῖ βαἰϊὰ ἴο ὈΘΑΣ 16 δῖ). τοῦ αἰώνος, 9 ἰλὲΞ 
δοπεταξίοη, Ὀμὰϊ τοῦ κόσμον, οὗ (6 ψΜῆο0]6 ΜΟΥ] : δηὰ τπαγοίοσα (ἢ 6 
ϑδὺυονό τηρηξϊοηοα ἱπίεγργείαϊοη οαῃ ἤᾶνα ΠῸ ῥίδοο, 1 τηυβὲ ἢδ 
οὐδεγνεὰ ἰοο, {πδὶ ἴἤογε 18 ἰη (ἢ686 ἔοττηια8 ἃ τηϑη εϑὲὶ 4] } ϑίοη ἴο, 
δρὰ οὐτβραγίβοη νυν}, ἃ ρίαοσμίατ υἱεξίηε; δηά ἴῃ τεΐεγθησα ἴο ψῇῃϊοὶ 
μ6 μεεϑθηῖ ρϑδεαβὲ 8 ἴἰο ὃ6 τἱῃὐεγοίοοά δηὰ οχρίδι πε. Ἐν 8. 
νοι οὗὨἍ {πὶ Κἰηὰ νγ89 βο δι Υ ὑτοιρῖς τὸ (ΠῸ Αἰἴαρ, ννῆθη (ἢ 
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Ῥγὶεδὲ ρὰϊ δὶ9 Ὠδη8 ΟΥΟΡ Εἷθ ποδὰ (νυν ΒΟ γ͵ὼ8 ἃ “ψιηδοίϊοαϊ ἀοἰΐον, 
δ᾽ βηϊ γὶηρ [Ὠδῖ 186 δ᾽ 8 οογωημϊ (οὐ ὈΥ [6 ρογβοηδ δχρίδί θα τγεγα 
Ἰαϊά ὑροη {δε νἱοιπ}}, αθὰ ἤθη ἰζ νγὰ8 βἰδυρμίεογεα, ἰϊ νν88 ἰεη 
δαϊὰ ἴο ὈδξαΥ (6 5δ᾽η8 οὗ ἔπε δχρίδίθα : ὈὉῪ το ἱ{ 88 ἀεποιεὰ 
ας (Π6 νἱοιπι ραϊα {πὸ μϑῃδὶὶν οὔ {π6 51π8 οομπηῃ θὰ, νγα8 ρι:- 
Ὠϊδποά υυνἱἱἢ ἀθαῖῃ ἴῃ {πεῖν ρἷδοθ, δηὰ ἔοῦ (6 ρυγροϑε οὗὨ ἔγεεϊηρς 
{Ππ6 πὶ ἔγοηι ἴῃ 6 ΡΕΏΔΙΥ οὗ δ'η, Τπογοίοσγα, ἤθη (ἢ γὶδὶ 18 ο8} 6 ἐλε 
ἰωπιδ δεατὶπῷᾷ (6 δ'η5 οὔ ἰἢ6 ψοΣ], 1 8 τηδηϊξεδὶ ἴπδί νγὰ τι 
υηπογοίδηἀ οὴα ἡ ῆο δῃῃοιυϊά ἑαζε προ ἠϊπιδεὶ  ἴῃ6 δὶπ οὗ πηθῃ, 80 
85 ἴο ΡΥ ἴῃς Ρ6 ΠΑ} 1168 οὗ τῃδὶγ βίηϑ, δηΐ ἰῃ ἰδεῖν ρίδος, ἔοσ ἴδε 
Ῥυγροβα οἵ ἔγεείϊηρ (δαὶ ἔγοτι ἴἢο86 ρεηδ 68 : δηὰ ἢδ ἰδ ὀεοοτθεα 
88 ἃ Βοοῦϊ ἔςα ἴον ἰδ 518 οὗ ᾿Ώ6ῃ, ΟΥ̓ Γαΐου, δ οὔ τἶο ΟΠΓα δ! ἢ 
ἃ ΒΔΟΓ (6, ΠΆΠ)ΟΪΥ 8ὴ ἐζρίαίογ. ΝΟΥ͂ 8 ἴΠ6Γ6 ΔῊΥ ἔοσοθ ἰῃ ἴΠ6 οὔ- 
ἠεοιίΐοη γροά ὈΥ βοπιβ, (ῃδὲ Ἰαπαδα γεγο ἢοΐ δηιοῦρ ἴ6 Ρίδουϊασ 
νἱοῖ᾽π|ϑ; ἔῸγ ᾿{ ἰ5 δυηοίοπί {πᾶὶ ἰατ 5 Εσα υδοὰ 1π δαογίβοξδ; ἨΟΣ 
ἷ6 ἴι ἱπιργουδῦϊα [παῖ θοῦ ρυγροβοῖν ετορογεὰ ἴῃ6 ἴόσγῶι ἑαπὸ ἴῃ 
1η6 ρίαςσε οὗ απψ απὶπιαὶ [ν ἢ τείδγθηοα ἴοο, (πο ἀουδῖ,) ἴο ἴδ 
ΤΊΟΓΑ] η0.8]}{|ε98 οὗ οὐτ [γὰ, 85 Π9 τηθε Κη 655, ραίΐεηςο, ἃς. Εαϊ(.}. 
ἈΟΥ ΟΔΠ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 δ πΊ}0]6 δἵ οὐν [τ δ θείης σα ]εὰ Ὀγ Φοῦπ ἴα 
ἐχρὶαίοτ οΓ ἐδ εἰπε οὗ ἐδ «ποτά; ἴον τἢϊ5. 6 υπ θη] Δ 0] (ἢ υπδηΐ- 
τοῦδ ἀοοίγηα οὗ 4}} [ἢ 6 δδογοὰ νυ οῦϑ, ἴα (Πς ἀφαῖῃ οἵ ΟἸγδὶ 18 
ἴῃ οατ56 οὗ ἴΠ6 οΥίνθἘδ8 οὗὨ β'8, δηὰα (αὶ (6 ο)εεἰ οὗ ᾿ιἷ8 ὀδβδί ἢ 
ἦθ ἴῃ τϑηιδϑίοη ΟΥ̓ εἰπε. ΤΙνὶ8 ἐδείἑπιοπῳ οὗ 720 ἰδ γεσηδη δ], ἔὸγ 
ἔννο ΤθΆβΟη8, 18ἴ, δίησα Φο η [88 ἘΧΌΓΕδοΥ ργοΐεβδα ἰῃδὶ Χ265118 15 
(Π6 ϑανίουν οὗ ἴῃ Ὠιιπ)δὴ Τάςε ; 8δηα 2αΪν, ᾿85 ἀεοϊαγεὰ ἴΠδῖ Ὠδ ἰ5 
φιοῖ διοὶι ἃ ϑανΊ ΟΟΓ 88 (ἢ δενν8 Ἔεχρεοῖεὰ, Ὀυὲ δυο ἢ 88 ἴῃς Ἐνδηρε οὶ 
[ια8, ἴῃ 1Π|8 ῇοϊα ὈΟΘΟΪς (ςοη Αγ ἴο ἢ Ομ ηἱοΠ8 οὔ εἶα Δενν8) ἐ6- 
βου δε, δον, ἃ ἀ εἰ νοσεῦ ἔγομῃ δέεγπαὶ ρεταϊέίυπ, ἀρὰ ἃ γΓεδίογοσ 
οὗ τ [Ε]Ἰοἰγ οὗὨ τιῃ6 ιυλοίδ ἀμπιαπ ταοθ.Ό Αηὰ ἴΠ6 Ενδηρε ϑῖ ἀουδῖ- 
1.88 τεουτάἀεαά (118 (6θι ΠΟΠΥ, 88 ὈοΙΠΣ 80 ϑοοοῃμηοάδϊοα ἴο ἴδε 
Θβρβοΐδὶ ρυγροβε οὗ {18 ἀοδρεὶ. 

30--.ὃ3Χ4. [,εϑἴ ΔΠῪ ἐῃου]ὰ ΘΥΤΟΠΘουβν ᾿τηδρίηδ (παῖ 6 πα οὔΓο- 
Ἰοβϑδῖγ, οὐ ἔγοπιὶ σοῃ)θοῖι, ὑγεαϊοδίεα 4}} (᾿ν}8 οὗ Ζ2ε80υ8, Φοΐιπ, ἰὮ 
τῇε586 νϑυβθ8, ἢ88 ἵδυρῇῃϊ λοι ἢ οδἑαὶπεὰ 1,18 Κπον]εάρα οὗ {76δι:8, 83 
16 δοὴ οὗ (οὰἂ δηὰ ϑανίοιν οὗ ἴῃς νου], πδηγεῖγ, ὈΥ 8π ΘΧΡΓΘ88 
ἀϊνίηε γενεϊαϊίοη. ὕγ ἴο (ἢε μετὶοά οὗ ν)}5 θαριΐδη) οὖν [κογὰ βθθ 8 
{09 αν Ὀδοη νΕΤῪ 11||6Ὺ Κπονν (0 πιθῆ, Ἔν ἴο [ἷ8 τεϊδίλνο δηε 
ἐγ ἀ8, δηα δοσουηϊοά ποῖ ίπρ πιογα ἤδη 8 ἴθ γα ἴδῃ. δ ἱπαεοὲ 
οαττίοα πἰ πηβοῖ ἔ ἢ δυο 5: προ ΔΓ τ ΠΥ δηὰ ον] 685 οἵ ἀοροτῖ- 
τηοπῖ, ἴΠδι ἢ6 νῦδϑ ἰῇ ὯΟ τεβρεεῖ σειδγκαῦϊα, Ὀϊῖ τυᾶϑ, 88 1 ὙΈγο, 
ΟΥΪΥ 88 οὔε οὗ (ἢ6 ρεορίθ.0 Ηδξ νν885 ἤ1ϑῖ τηϑδήθ ιοννῃ 88 δεεαἠ ἴο 
ΨΦοἢη, δἵ ἢἰ5 θαρί5π|, δηὰ ὈΥ πἷτα ἴο {Π6 τιυϊἰτπ6. Νονν σοδη δά, 
ἐξ 5ῃουϊά, βεθαι, Κηοσῃ Ὠΐγτα ὈΥ ἔδεε, Ὀυὶ ποὶ 88 805 οὔ ἀοὰ δῃά 
ΘΑΊΟῺῸΣ οὗ ἰῃ6 νοσ]ὰ, Ης Κηον, ἰηδοοί, (ἢδῖ τἴπ6 ΜΜοβϑδῇῃ τγ88 δ 
παη, Ὀυΐ ποί τοῖο ΟΥἩ δῖ Πὲ ννα8. 7λαὲ Πα ΚΑΙ ἰεασηῖ Ὁ ἃ 
Ῥδου αν ἀϊνίηα χανοἸδίίοη ; ἔοσγ ἢ ἢδε, 1ἴ δθβηιβ, γοσεϊνοὰ ἴμε ἰητὶ- 
τηαίΐοη, ““ ὕροη ψοτὰ Ποὺ δῆ] δεαὲ ἴῃς ϑρίγιῖ ἀδβοθησίϊηρ, δηὰ 
Τειηδίἰηρ οὐ πίω, ἴΠ6 δᾶτηβ 18 ἢα νυν ϊο] Ὀαριζεῖἢ νἱἢ ἀπὲ ΗΟΪΥῪ 
ΟΠοβὶ." ΝΟΥ͂ ἑἐλὶς ἴδ δβᾶνν ἴῃ Ψ93ε8:15. Ἡρδηςα δα οουἱά ν᾽ ἢ οογαϊηϊν 
ἰηΐεν [δὶ Π6 ννᾶβϑ (πδΐ ρογβοῆαρθ. [{ νγ88 ηοῖ {Πεγείογθ, γόοιο σοη- 
)εεΐυγε, Ὀμπῖ ἔγομι (6 ἀϊδοουγδα οὗ 7685: τοῦθ 1688 νγὰ5 ἐξ Ὁγ [ιὲ5 



57. ]ΟΗ͂Ν, ΟΗΔΑΡ. 1. 77 

ἀοροτίηποπί δηὰ οὐυηίδηαηοα ἴπαϊ ἢ6 τεσορηϊδοα ἰη Ὠΐπι ἴπ6 Με9- 
δβ'δῃ, Ὀὰς ὈΥ ἃ ἀϊνὶπα τενεϊαϊΐοη. [11 ρθαβθά (ἢθ ΑἸπισΥ, ἴῃ ἢΐ8 
νεϊβύοιι, ἴο Ὠ!δηΐξεβί Ψ}εδὺ5 ὈΥ̓͂ Δῃ ΕΧίοΓ8] Δηα νἱβ: 86 βίῃ, ἴῃ ογάεγ 
{παῖ Φομη ταϊρηῖ ὈῈ Θηαθ]θὰ, ΌὈΥ ἃ οεγίαϊῃ ἀδίθσιηΐπαία τρᾶσκ, ἴο᾽ 
Τεσορηΐθα 79681}18 849 ἴπε Μεβϑίδῃ, δηὰ {πᾶῖ 81} ἴῃ 6 βμοοίαϊοτβ δηὰ 

. ϑυαίτογϑ τρις Ὅς {ΠΟΓΘΌΥ͂ γοηαεγειὶ διιεηζῖνο, δηὰ υπάογβίαηὰ ἰἢαὶ 
1115 νγϑβ ἰβάδει ἃ τηοϑὶ αἰϑιϊηρυ θεὰ ΡΕγβοηδρο, δηάονγεὰ ὃν Θοὰ 
ὙΠ ΕΧΙΓΒΟΤΪΏΒΓΥ ρ 8. Νοῖ αἷὰ (ἢϊ8 οἰγουμηδίθησα ὨΑρρθη (88 
8016 ἱπίεγργεΐογθ, δηζτίεπὶ δηἀ τηοάθγῃ, ᾶνθ δ ρροβεα) κατὰ φάσιν 
(1. ὁ. ἴῃ Ἀρροδγαηοθ), Ὀυΐ γραῦν δηα ΓΌΪΥ ; [ὉΓ ἴῃ Μαῖὶ. 8, 16 ἃ 7. 
ἦι ἷ8 τοϊαϊοαὰ {παῖ (ῃ6 πεδνθῃ νγὰβ ορθῃδὰ ; τῇς 185 δαυϊναϊδηΐ ἴο 
“ [86 οἰουάβ γνεγε- ἀἰνι 6 α,᾿ 85 ἴθ (Π6 σϑϑ6ὲ τῇδ πη ΠΡ πηρ; ἀδϑοθηὰα 
ἔτοια {π6 οἰσυμάθ. Τηυ8 Μαῖκ 1,10. εἶδα σχιθομένους τοὺς οὐρά- 
νους. Αηὰ 20 η ͵8 βαϊὰ ἴω πᾶν βεεὴ ἴπε ϑρίγιϊ οὐ αοὰ ἀεβοθπάϊπρ 
κε ἃ ἀονε, σωματινῷ εἴδει, 83 88γ8 [λι|κ6 8, 22. ὍδαοΙδ ἰ5 4180 βαϊὰ 
ἴο δᾶνε Ὀδδη 8 νοΐοθ ἤδαγὰ ργοποιῃοίηρ σοσίδϊῃ νοσὰθ, ὙΠΟ ΘΙΌΓΟ 
τ σδπ ΒΑΓ Ϊγ 6 ἀουδίεα Ὀαῖ τπαὶ {Π6 [Ὠΐηρ' Παρρεπεά γϑα]ν δηὰ ἴῃ 
ἃ Υἱβ: 0] 6 Ἰηδπηοῦ, [{866Π|8 ἴο ἢᾶνα Ὀδθη ϑοιηδῃϊηρ οὗ (ἢ6 βαπηθ. 
Κιηά 88 1ἴη6 εδυιϑίοη οὗ ἴπ6 ΗοΪγ ϑρίτιζ οἡ (Π6 Αροβίεβ αἱ Ρεηϊδοοορῖ, 
Ἔον «8 ἐλεπ τῆς υἱδίδίο γε, 50, οὐ ἴἢ;ϊ8 οσοαϑίυη, (ἢ6 υἱδίδίς δοὰψο 
ἀεοδοδηδεοα ; δηὰ {πὸ ἰδίίοσ, κα {Π6 ΌΓΠΙΟΡ, ννα8 [ἢ ἱπαϊοαίίοη οἔἔ 
ἜΧΊΓΒΟΓΟΪΠΔΓΥ μι 8, εἰ ΠΟΥ ΘΟΠΙΕΓΤΕα, ΟΥ ἴο ὈῈ σοηογγοά, [1 8 οὈνίουϑ 
{πᾶς ὈΥ ἴπ6 ϑρίτι 8 τηθρδηῖ, ποῖ {δε ρεγδοπ οὗ ἴῃς ΗοΪγ ϑρῖ11, δυῖ 
ἔμ6 ρ᾽ 8 οὗ [6 Ηοὶγ ϑρίγιῖ. Μογεόνογ, {6 ὁσεὶ περιστερὰν ἀο68 
ὨΟῖ ΕΧΡΓΕΒ8 βία τις οἵ ἔογῃ;, Ὀαῖ οὗἉὨ τηοϊΐοη. (Τἰκ Δ.) 

48. ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐ. ᾧ. δ. ο. ἔ. Τὴ τῃέ86 τνογβ οὖν Γοτὰ 
σΟΙ 6 ηἀ8 ἴπ6 ἱηϊορτίν, ΤΟΥ, 511|}}}1ςἰἴγ, Δα σαηάοιν οὗ Ναίῃα- 
Αἰεὶ; Ἑ8}}1|)ὸ0’ Ὦ Π2 “ἃ ἴγυ6 Ιβγβε 6,᾿" ἑ. 6. Οη6 ὍὯΟ ἰπ)} 165 (ἢ ΕΔ1{]} 
δηὰ μγβδοίίβεβ (ἢ νἱτίιι65 οὗ (ἢ μαι Παγοῖ [δγαεὶ; ἴῃ τσ ἢ 86η86 ἱΐ 
6 υϑοῦ ἴῃ ἤοτῃ. 9, 6. ΕῸΓ {|| ΠΑπῚ6 ἐγμθ 1βγαεϊϊίο, ἀρρ]οὰ ἴο ἃ 
ΙΩΔῊ ΓΟΙΩΔΓΚΑΌΪΘ [ῸΓ ΓΟ δπὰ ἱπίορτ, τγὰ8 δη Πρ Ϊγ ποπουτ- 
Δ.0]6 δρρε!]δίίοη διηοηρ' {116 ἁενβ. ΝοΥ 8 (6 σοη)εοΐαγε οὗ Πρ ῖ- 
ἔοοῖ ᾿πργουδῦϊο, ἴηι Ναῖ Πδῃ16] νν88 ἔἈ τ ΠΥ 980 οἈ}]εἀ διηοηρ; ἢ8 
ἔτεη 8. Βγ ἢΐβ8 δήϑυγοῦ, Ναϊῖπδηϊοὶ βδϑοῖῃβ ἴο ᾿ἰϊηΐ {Πὶ 76805 Βαὰ 
Ὀόδη ἐοἰά οὗὨ [ιἷ8δ σπαγδοΐοσ ΌὈΥ ἢΐ8 ἔγίεπόθ, Ηδά [πὶ Ὀδοη ἴἢ6 οδδ6, 
ἴθετα νου] Πᾶνα θεαὶ ὨΟιΐπρ' ἘχΓΔΟΓΩΪΏΔΥΥ ἴῃ Οὐν [ογὰ 5 Κηονίηρ; 
τ. Νόον,, ἰὴ οὐἴἶεν ἴο Γεῆηονθ ἢ18 δ ΡρΟΒ ΟΠ, δηὰ δῆονν Νἃ- 
1Πδηἴε] τἴῃδῖ πα Κηδνν Πἰπι ποῖ ἔγομι ἴπε Ἰηξογεηδίίοη οὗ ῬΏ1]Ρ, ΟΣ 
ΔΩΥ͂ ΟἿ ΠΕΡ ΡΕΙ͂Βοῦ, Ὀυΐϊ ἔγοιῃ ἢΠἰ8 ονὴ Κηονεάρε, οὐνῦ [τὰ τηθηι]0}8 
δὶ ποῦς οοὐϊ Κπονν Ὀὰὶ ῬΠΠΡ δὰ Ναῖμδηϊεὶ : Πρὸ τοῦ σε Φίλιπ- 
πον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν, εἶδόν σε. Νονν [8 οἰγουπηϑίδποα 
οὗ εἰἐέη9 πάρ (δε β5-ἰτοο (Ὠτγβοδίοτη δὰ ὙΒοομηγ]αοῖ {ἢ τυδΥ 
06 αἰυςϊάαἴοι, ὈΥ διιμμοβίηρ' ὑπαὶ ῬΠΠΠΠ}Ρ πὰ ἔουπα Ναῖῃδηϊθ] ὑπάος 
ἃ οετίαἷπ βῷ-ἔγοο, αμα δὰ ἴΠδΏ, 88 οὔϊδεη Ὀεΐογε, σοηνογβοα τὰ ἢ ἢἰ πὰ 
δῦουϊ ΟἸγχίβῖ; δηὰ {παῖ ποῖσ οὖν [οΓὰ τηθης οηβ {ἢ 8 ἰῃ ΟΥ̓ΔοΓ ἴο ονί σα 
ἢἷ8 ἀϊτίπε νἱτίις δηὰ ροννασ. ϑυςῇ βεθη)8 86 ἰσὰ ἰρῆϊ ἴῃ τυ ῃ] ἢ (᾿ς 
εἰγουτηδίδησεα ἰ8 0 δ6 νἱαννεα ; ὉΓ ἴῆεγα δὰ Ὀδθη ἃ σοηνογβαιίοη οὗ 
ΟἿΪΥ ἐϊσο, ὯΟΥ νὔαδβ ἴἤθγθ ΔΗΥ͂ ΟὯ6 ργεβδοηῖ ννῆο οοὐ]ὰ (ς}} νυπαὶ δὰ 
Ραδβϑεὰ δἴ 1. ὙΤῇα ρίαοο, ἴοο, ψῇεγα 1Π6 σοηνογβαίίοη τνδϑ Πα, ΟἿΣ 
Ι,οτὰ βρθοϊβοά. Ἠεπος Ναῖμδηϊεϊ οουἹά ηοΐ Ὀὰϊ γεσορϊδα ἃ ἀϊνίῃα 
νἱτίυς ἰῃ «6808; ἰπογείοσγα, ζ}}} οὗ δι, 6 ρίνεβ 8. ἰθβ! οΩν ἴῃ 



778 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΤΟ 

186 τνο»ψεὲ ““ δυῦΐ, (πο ἂγὶ (δ 8οη οὗ αοά; ἰδοῦ αχὲ {πὸ ἀζίπρ' ὁΐ 
Ιδγαςὶ." [Ι͂ἢ νηί δοῆβες ἢε δαὶ δοὸη οΚκ᾽ Θοὐ δηὰ Κίπρ ο[}, ̓ εταοὶ εὐπ- 
ποῖ ἔτοτῃ (8 ρᾶβαβρ ὃθ ἀείριτηϊποά. ϑοίηβ ἰηΐεγρρείεσε πᾶνε 
πουρῖις ἴμαὶ Ὀγ ἐἰοθρ ἴσο ἰεγβ)8 ἰδ τηρϑης ἰἢ6 βοιθ. [{{δδϊ] δε 
τις ννΐοἢ! (αδοῦ Ογαῖνι8) 89 Ὀ6ΘῺ τοι κοα ὈὉγ Μοοβεΐαι, ΟὔὈθεῦν. 

, Οτἷκ. Ο. (εἶδ. ν, 114. δῃὰ Βυφοπίορ ἱπ ἰος., {πὶ ἐῃ6 Μεβϑϑίδῃ ννϑδ 
πε ὉῚ {6 εν ΘΟΒΠΙΠΟΠΪΥ οΔ}!}οα δοη οΓ Οοά (δυῖ 866 ἴ86 ποίε, 
ϑ0Ρ. ν, 14). (ετίοίηϊγ, ἴδο {6 Κίηρ φ᾽ Πταεὶ τηυμοὶ Ὀδ6 τείεττοῦ ἴο 
δ δδγίθ!ν ῃ.. Βιι Δἰπουρὰ ΝΑιδη οὶ ἀϊὰ ηοί οηιοσγίδίη 8 ἰγυθ 
ποίίοη οὗ [ἢ Μεδοίδιι, ΒῈ πὸ ἰοῆροῦ ἀουνίοα νυ (δὲ θεῖ νγα8 (ἢ 6 
Μεβοίδῃ : δηά δἰ πουρῇ πα ἀϊὰ ποῖ }}γ θα ίονε ἐμαί 6 Ὁ  υὐκέέν νῦϑὸ 
1 ἴτω, γεῖ 6 χζοοοχηϊφοη ἰῃ πὶ δοιθί ῃίηρ᾽ ὨλοΣα [ΠΔ δὴ. Ουγ 
[,μονὰ, ἰξ δ Ὀ6 οὐθογνρά, ἀϊά οί τνυϑῃ [0 ὈΓΙΏρΡ, ΔῺΥ ΟὯΘ ἴο ἔβἢ ἰδ 
δῖ δυἀάδηϊγ, δυὶ 16 }}γ; ποῖ ὈΥ ἐχέεγηαὶ, Ὀυϊ Ὁγ ἐπέογπαί ἴοτοα. 
ΤὨογοίογα οὖσ [τὰ ἠοῖ ΟὨΪΥ οσομῆγηϑ (ἢς ἰδ ἢ οὗ Ναίῃδηϊεὶ (τᾶς 
88 ἦξ νν88, δι)ἃ ἀοιθιῆι!, γεῖ ϑἰτηρίὶε, οδπά δ, δηὰ δἰπεθγο), δυϊ δίϑο 
Ἔχοίῖο8 πἷπι (0 (ἢς ἀχρεοίαϊίου οὗ Ππίρμεν Κπονϊεάρε δηὰ σγθδίογ 
ςαγίβϑ ὨΥ, δυδ)οϊηίηρ ἴἢ6 οἸοννίηρ ᾿ογὰ: “ οδῖ ἰδου θα οτο, 
Ὀεσϑι}86 1 δα υηΐο πθα, 1 ϑανν {πο ὑυπμάον ἴΠ6 ἤρ-ἴγεε ἡ Ἐδποα δἰμ8}} 
866 ρ,χοδίοσ ἰπΐηρ [ἤδη (Πε86} ὙΟΥΙΎ, νεῖν, 1 δα  πηΐο γου, Πεῖα- 
ΔΙ͂ΟΓ γοῖ! 84}} δες ἤδανθη ορβθῶ, δῃά [ῆς δηρεὶβ οὗ Οοὰ ἱ 
δα ἀεβοθπϊ, οἡ ἰἢς ϑοη 9 πηδη." Ὁ 1ὰ τννλαῖ Ἰηϊοηϊ οὖγ [αὐτὰ 
δαϊὰ (ἷ8, ἩΒοῖποΥ ἴο οοποηά [ἢ ἔβ: ἢ} οὗ Νδιμαῃίεϊ ογ (0 τεῦπκα 
᾿ΐ8 ἰαγάϊῃεδθ οἱ Ὀε] 6, δῷ ἴὺ ϑοῇηθ ἱπιογργεΐεγβ δϑειηδὲ ἀου 1 1:). 
5016, 88 (Ὠχγβοδίοῃῃ δηὰ ΤὨοΟρΡἢγ]Αοῖ, ΠΕγΘ σεσορηΐδο ἃ σεργοοῦ 
ΒυΟὮ 85 ννὰῈ8 δή ἀτεβαοὰ ἰο Τποηιδβ, ( οἢ. 90, 49.) Βυῖ οἰ γ8, 89 
Ογτ}}, παν τπουρῃς ἴπῶξ Ῥγαὶθε τνῶ8 τηεδηῖΐ ὈὉγ οὖν [τὰ το δε 
μεβίον θα: ᾳ. ἃ. “ὝΒΟυ νν80 ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ὁπ ὑγογὰ οὔ παῖ "δά 20 δὐνδβεϑῦ 
ἀη [αἰϊΐ 85 ἴο ῥγοΐεδ ἢγ8 88 Νθβδίδῃ δηὰ ϑοῃ οὗ οὐ, ννῆδι ρκορίεδ 
ψῖς (πο παῖ νδη (πο δἢθὶῖ δεὲ ρτεαῖορ πρίγϑοὶθα πουγκϑα Ὀγ 
το ἢ Τῦυδ ουὖὖν ἰοτὰ οοπιρεηήσ, Ὀυΐ πὶτπα] ἀχῃηοτῖθ. Μογϑονεσ, 
1η6 Ιαβῖ ψογὰϑ ἄγ ὈΥ (ἢ δηεϊθηϊ ἱβέεγρρείετα ἰδίοθη ἐϊέεγαϊῳ οὗ 16 
τηϊηἰβίυ οὗ Αηρεὶθ, τ ϊοἢ δοοοτημθηϊεα οὖν [ογὰ ἩΒ 116 Ομ ἐδσγί, 
Δηῃᾷ νν}}} ὈῈ δἵ ᾽δ τίρης μαμὰ οὐ ἐπε ἀδὺ οὗ υάρτοενε. Βεὲ ἐμὲ 
ΘΧΡΓΘβϑοὴδ 86 υηήφουθίοαΥ τηοίδρδοτίοδὶ, δηὰ ἀεεϊνεὰ ἔγοια {86 
τι580Ὲ οὗ (Π6 ΟἹά Τεείδιβεηῖ. Βγ ἰπεβ6 νογὰβ οὖὐῦ [γὰ πηϑαδῖ ἴο 
τεδοἢ [ιΐ8 ἀϊδεὶμ]εα δηᾷ [αἰ ἢ δι} ἑο οσεσθ {παῖ {πον νγουϊὰ δεα τῶοτα 
ΠΠυϑίριουδ ργοοῖθ δηςὶ (εοϑ(ὶ ϑηοηΐοδ οὗ ἢ8 ἀἰϊνίθ ροννοῦ βῃα δἱμρ' 
Ῥγονίάβθηοβ, ἔγοζῃ νυ ϊο (ΠΟΥ τορι οἰεδγὶγ δηὰ ρα υ ἸΡΌΪΥ υπάεγ- 
βίδπά (Π6 παίυγα οὗ 8 ρεγβρη. ( π8}.) ' 

ΟΗΑΡ. 1]- 

ὝΒΕΒΒΕ 1. γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ. Τΐδ μῃβηϊδεοί 8ηἀ ᾿ἰἰυϑέτιουδ 
Ταΐτοὶς οὗὨ 6503 νγῶβ ΒΕΔΘΟΏΔΌΪ γυγουβϊ ἕοΣ οορβθεηέηρ ἔπε ἔβιΒ οὗ 
{πὸ ἔονν ἀἰϑοῖρ]ε8 ψγῇο πφὰ Πἰζμοσῖο ργοξεθοθὰ ἔβι "ἢ ἰὼ ᾿έπ ; Βα ἱΐ 
Βθϑιηϑ ἴο ἢδγα Ὀθθὴ ββρϑοίδ!ν τωϑητὶοηθῶ Ὀγ ἴπ6 Εὐνμηροίθί, 85 "νοΐ; 
εἰἴπον (η6 δτοῖ οὗἉ 411 (86 τοίγβοϊθο, οὐ ρογίδ! Ὡ]γ οὗ ἴβομ} ὃν ψϑιοδ δ 
πὰ ορθηΐν πιϑηϊξεδιοα .λ}9 ρσίογγ (ἰμξεμαΐϊηρ, ἴοο, ἴο βδἤν ἐμοὶ ον 
[ονὰ ξ]Π}1εα 186 Βτομιῖδα ἰδ θὶγ πρδήθ), δηᾷ τοϑί οδἰουϊαίφὶ ἢ 
ἸΕΡΙΑΥ ἰδς χηα)οδίγ οὗ ἴῃ χὰ 6508. 



51. Χ90ΗΝ, ΦΗᾺΡ, 11. 770 

. 5, οἶνον οἷκς ἔχρνη» ἰδλεγ ἤσϑῳ Ἀ6 το"; γὰρ δίηιίηρ (παὲ Βορμον 
ἀηρ, πημοὶ ἢ6 ἀοῃ8 [0 φυοορυν {Ποἷγ ἡροροϑγ, Ηοψ ΜΑΙ οδιὰθ (ο 
πᾶνε [86 βυιμογαἰφηήρηοα οὗ (86 ἔοθδῖ οδῃπος ν᾿ ἢ} οογίδί πγ υὸ ἀθίοζε 
ΓΑΔ. [1 θ66π|8 ργοῦδ θα ἰῃδὶ 886 β88ῖ 81 (6016 οὐείαίίγ, ἀῃμὰ 84 
ζῃἰβίγερη οὗἁ {Π: ηυρί.4] ἔδαϑ,, βπὰ πᾷ οἴδυρα οἱ ἴῃς (Βΐορ8 ραξίαϊδίηρ; 
[ο τῃ6 Ὀφῃαμεῖ. ΝΟΥ ἰδ ᾿ϊ ἐμιργοῦθ}ν φομῥθοίμγαά ὉΝ βοσβα οὐτὰν 
κηρῃίλίοῦθ, (ΒΔὲ ομβ' γγβῷ ἐμ δὶ ὈΥ θχρογίβροε (μ8} ρϑιβ οουϊά, ὉΚ 
οΥθῳ Ἰηθ8ῃ8, 8). δυθῇ ὉΣ τηΐγαρὶθθ, πλϊμῤδίον τὸ (ἢ ἡρρϑδδλιὶοβ 

4Φ Τί ἐμοὶ καὶ σφι» Α [Ὀγτημ]α ρυη] ἐπ φορηγλοὴ 18, διγ 89 (Ὠοηςδ 
ἀρηνεά, ἵπρηορ αἷβο (0 88 εχμίδίῃθα. [{ ΣΔγ [Πθεαξορε λιᾶγο νϑγίουθ 
β οἰ βοβοηΒ, δοςργάϊηρ; ἴο ἐπ μαΐῃγε οὗὨ ἔπ δῃβ)ερὶ ἰὰ φυθϑιίοῃ ; 
ϑρμαὰ αἰ Βουσ ᾽ὺ πγν ἀρρεαὺ ΒϑσΒἢ Θὴ ρβρεῦ, γοῖ ἴΐ ϑήμαὶθ οὐ Βείιπρ; 
βοβίαμβϑα ΡΥ (ἢ6 ἰοηρ οἵ νοῖςβ ψυϊτ νυ οι ἐς τον ὃ6 ρνορομῃορά, 
Δ ΧΔΥ θ᾽ μι οχρρθεηθο : ““ 1εβγφ πιο ἴ0 (ΒΚ γα οἵ (ἢδί, τ 

᾿ θοοί τηοῖβοσ "ἢ Οὐδίη)ν ἰξ (ἃ οὶ 48. ἔογωλυδ οὗ γοργοϊνοβδίοῃ, Οὗ 
χοῖψϑᾳ:, Ὀχὶ ταί φν οὗ οημμέογέ Ἀηὰ ρὈγχοϊηΐθβε, ΤῊΐ ἰδ οὐϊάρῃς ἔγομα 
ἴδ ο ον ηρ᾽ ὑνγοιτὶρ : οὕπῳ ἤκςει ἡ ὥρα μον, ἴῃ ἩΒΙΘΆΒ ἐν οουίαἰηρί δ 

, Βφμγβθρα ὑπ ἢρ 11}, δὲ ἨΪΒ οὐ [ἰπηρ, βρ(ϊβῆν δε ψ βῆ 6Ά ; ΟΩΪγ 
διοιίηρ; {μι ἴῃς εἶπηθ ἱβ μοὶ γεῖ ορρογίϑηφ, δι (Πα. Ὦρ 11 ψϑιοὰ 
Ββῃ4 οὔϑουνα 1} ῬΓΟΡΕΓΙ οορβδίοῃη, Αηᾷ ἴῃ (ῃΐθ ϑθη8ε Μϑῖν υπάρτγν 
φίθοα [ἢ8 γγογάρ, δηὰ ἔδβ]{ δφριινθιὶ ΟΥὗὨ δἱβ ἀφδίϑίαβ᾽:θιορ. Τμΐδ ον οτα 
ἀρίοττοά, ἴῃ οκάθν ὑμδί {Ππ9 ἀρβρίφς οὗ τυΐμρ κυ Ὀβοοϊθ βοσρ 
ΟἾΔ ΕΣναὉ]6 ἴο 8}}, αηὰ {π6 ἐγω ἢ φῃη πιβχηϊμὴρ οὗ [ἢ τηίνγαςϊε Ὀ6 
1Ππ6 ΤΩΤΘ ἈΡΡΑΥΘΏΙ. β 

θ. μετρητὰς δύο. Οὐμμηθρηίδίρῖθ ΒΓ6 οί βρτορὶ 86 (ὁ ν᾿ 8 
ῬΡΘΟΙδ6 τροαΓ Ὠλοάϑιμο (δὲ 8 ἴ9 "ᾳ φοτημαγοά. (δ8ρ9 Εὐθοηοηπμα 
46 ροῃά. εἰ πηεηδ, ϑεοῖ. 9. (, 4.) Α1}, μοψενοσ, φργϑε, (ηδί ἰξ ννδδ οὗ 
ΟὨΒΙ φοσοῦ]ς 5᾽26. “" » 

7. γεμίσατε γὰς ὑδρίας ὕδατος, Καὶ ἐγέμιφαν αὐτὰς ἕω ἄνω. 
ΘΟΙΩΘ δαγα ἰπουρς ἰτ φυγρειδίηρ τι δυο τηΐηυξα εἰγριηγοίδλροϑ 
ὁποῦ αν Ὀεοὴ τϑδὈὐὔποηρα Ὦγν 1ῃ6 Ἐνρῃρε δι ; Ὀμὶ ονρῦγ τρῆθοιίῃρ; 
βηά ἐμιο} } τοπὶ ΘΠΠΌΙ ΓΕ ΤΥ ΘΑΘ.}Υ μεγοοὶνῳφ, ἰπφι ἀϊ νγβ8 θπθ μιν» 
ΡΟΒΩΪν, δϑηὰ τηοβὲ ἴθ Εν; Ὠϑιη6]γ, {μ4( ἴπ6 () ἀμ τηλροϊμ 6 οἔἔ 
τῇ τηΐγδοῖθ τηῖρῃςξ Ρο (Ὧ4 σῃοτα φίγι κὐηρὶν δρραγφηῖ. [ι γὰϑ ἀρῃρ, 
ἴρο, ἰῃ {86 δἰβὴϊ οὗ αἰ, 80 παῖ {πο γα νγὰθ ὯῸ γοοΐὰ ἔοσς οοϊϊμείαῃ. 
ΤᾺΘ γαῖ στ ρἰβοφὴ ἴθεγθ (β δ (ἢ ομϑίομη οὗ ἰῃ6 ψοιν9} ἰο 
δΕΡΩΪΥ γα ῦ ἔοῦ νυδα]πρ ἴμΒ6 πρῃρήάδ 4η4 εἰρδηϑίπρ, [6 ἀγιηκίηρ; 
νβ88614, βηὲ {ΠογοβΌγα γα γο β]]6α νυ Ὧο οὐδαν ᾿ἰαθοῦ ἐἤϑη τδίϑζ. 
ΤΉΟΥ ᾿ γα οὗ βίοῃθ, δῃᾷά ἴοο θυ κΚΥ ἴο δα οβεγίρα ἰο 1ῃς ἐουηϊδίῃ οὗ 
γ»Ὲ}1, 80 ἐδαῖ {Π6Υ τϑαυΐφαὰ (0 Ὀς Β)|θὰ ἔροπιη οί δὺ νφβϑββ]8. ὍΠΟΥ 
ἍΜ ΕΙΘ οὗἉ ατϑδῖ τηλρᾳϊίθαθ, δηὰ 1 ογθίοσα οου] ςρηίαϊῃ ἃ γ ΓῪ οοηδὶ- 
ἀεγαῦϊα ουδηῖν οὗ νϑίργ (δρᾷ (ἢ Οὗ ψγὶηθ τηφήθ ἔροχι νγαῖθι), 
80 ἰπδῖ {ΠῈΣ ννῶφ ὯῸ ΤΟΟΠ} ἴ90 ϑυθρεοοῖ (δὶ (ἢ6 τυῖπο δὰ ὑθθϑη ρχὼ- 
εὐγεὰ ἴος 1ῃ6 Ρυζρορα οὗ οοἰϊυθίοη ; ἴο ργονθηῖ το, ον τῇ 
ογογοα {ἶν δεγυαπίβ, ΔΗ“ ῃοῖ Ὠἷφ αἰξεὶρίεε, ἴο 4]} {᾿νε νδῖϑ. [ἢ ϑῃονῖ, ᾿γε 
Ψ ἢ Ο 568}}4}} ἀουὶ οὗ [86 τγῳ (ἢ οὗὨ εῖ8 πιΐγβοὶθ, οὐὁ ἀδγϑ ἴο Ῥοῖνοτζιε ᾿ξ ἴο 
(ἢ 8686 οὗ ΔῊΥ ἐοτηλοη 56 πα (ΓΚ, πλυδῖ Ὠροσαθδ ΙΝ  Ὧθ ἐφη6- 
Ταμῖ, ΟΥἹὨ ΠΟΥ Αἰ ΠἾΥ στοραγα 08 οὗ, ΡΕΓΥ Ῥχὶοῖρ] 6 οὗὨ Ἰοσιπδίθ ἰπίον- 
μγεϊδϊίο, πὰ τθῶν ἃ9 ψψ6}] αἰἰότῃρί ἴο (τὴ 8}} Ὠἰδίονοαὶ ἰΓ ἢ ἰηο 
ἴα0]6. ΤὨϊρ 89, ἰβαβο, Ὀθθὴ διγδύνῃ 8δαιἰϑίβοίουν ὈΥ 80η16 ᾿Ο ἢδνε 
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σχαρνίηοα (5.6 ἀουδὶθ δηὰ οὐ͵εοϊίοηδ οὗ ἃ οογίαίη τθοθηϊ ἐπ ογυργοείογ, 
δϑρεοΐβ! Ὦγ Ηδυδηον, ἴῃ ἃ Ὀ᾿δθογιατίου, οητἸοὰ ΜΙ γασμίογμπι αὖ 
Ἐναηφοὶιαεὶν ἐπατταίογιπι ἱπίοτρτείαίἑο ρταπιπιαίϊεα, τ οὉ. 1807. 

Ῥ.- 18. δηῇ Εαῖϊ ἂρ. ϑυδκίηἀ. (ΤΙ [τη4η.} 
15. ποίησας φραγέλλιον --- ἀνέστρεψε. Ἦδετα ἴΠΠΕΓ6 ἰδ βοπιθ ἷ- 

ΒΟΥ 86 ἰο ἴα ἐἕππδ νυ ΐο ἢ 51, Φοῦη [88 δϑϑὶρηεὰ ἴο {Π||8 δοῖίοη οὗ 
οὐ [οὐά. Τα οὐδεν ἔνβηρε  ει8 τοῖον [{ (0 [Πε [451 γολγ οὗ (τὶ 8 
Σοἰηἰδίγγ. (Μαίί. 21, 1. Μαῖκ 11, 1δ. [Κεὲ 19, 45.) Βυϊῖ (Πϊ5. 
αἰ συ πὰ ὃς ΤΓεπηονοὰ ν δατἱτἰρ δὴ δηΔΟ ΤΟΙ 8π| (βίηςοα 
51. Φοη ἰδ ποῖ νϑΥῪ οὐὔδογνδιῖ οὗ (6 ογάδγ οὗἁ (26); ΟΥ̓ (88 5. 
τιουρί ὈΥ ΟἸγγϑοδίομι δηὰ οἱεσβ), ΟΥ̓ δι ρροδίπρ [Πδὶ ἴΠ6 βϑηιε 
(ἰηρ; παρροηδὰ ἵννῖσθ Οηα [Ὠΐηρ;, Βούνονογ, 15 οἴδαγ, [ἢδὶ ἴΠ6 δοιοη 
οπέποηο}ν ἀἰορ᾽αγοά τῆ νἱγίιε οὗἨ 7655, οὗὨἁ νν»"]ο ἢ [Π6 ΝΕΓῪ ΥΔΉΟΚΟΓΒ 
{πεπηθο νεβ ϑθθῦ ἴ0 ὮΆνα ὈΘΟῺ 586 η5810]6, ὈΥ {ποὶγ ρτοτηρῖ οὐδάΐδησα 
ἴο ἰ8 ογάεγβ. Το ἀἰδοΐρ]65, ἴοο, γεσα δίσυ οἰ τυ ἢἷ8 δγάθηίϊ Ζεαὶ. 
ἴογ' τοϊρίοῃ, δὰ τ Ὀγοιρηὶ ἴο τῆεῖν πλϊηά8 ἴπ6 νογάβ8 οὗ ϑογρίυγε 
(Ρ8. 79, 8.) ““Ουἱῖυθ τυ δίηογε νϑῃποιχθητἰβδίτηο ἴθηθον :᾿ ἴον ἴπαῖ 
6 ἴῃ Β6Ώ86 οὗ {πε ρϑβδβαᾶρθ. Ὑεγὺβ οἵ εδἰΐηρ δῃεὶ Ὀυτγηίηρ, ὅς. μαναὰ 
εναῦ, Ὀγ τεθεὶς δηα 1δἴϊη νυγίογθ, θθθη τἰδοὰ ἴο Ὄὄαργθβϑθ τε ϑοιηθὴῖ 
ἀεδῖγο. [ἰ τηυδίῖ ΡῈ οὐδεγνθὰ (Πδΐ οἶκος ποῖ ΟὨΪΥ 5' 168 λοιδε δηὰ 
ἐεαρία, Ὀὰΐ ἴπ6 σογΒἢ]ρ 1ΠΕΓῸ τοηθεγεὰ ἴο Οοὰ, δηὰ ταὶ βίοι ἱπ 
ΒεῦεΓαΙ. ΒΥ {{||8 δοίίοῃ οὐὖῦ [τὰ τυὐγποὰ τΠ6 αἰϊεπιίου οὗ {16 
Ῥεορΐὶθ ὕὑροη ᾿ΐπΊ, δηα οχοϊϊ θα {Πεὶγ ἐχρθοϊα[οἢ5 οἵ βοτηδί πίηρ' στοαδῖ, 
δηά ἔλν ουἵ οὗἩ {Πα ΟΥΓαΪΠΔΓΥ σΟΙΓβ6 οὗ ἰἢϊηρ 8, ἤθη δὴ ὑηκΚηονῃ 
ρεγϑοη δῇου ὰ δβϑυῦθ, δηἀ ἴδιι8 οχογοὶθθ, 50 ργοαῖ ΔῈ ΠΟΓΙΥ ΟΥΟΣ 
1Πο86 ΠΟ βεοπηθὰ (ὁ Ὀ6 αἰοταάΐῃρ; εοηνεηΐδηςε ἴο ἴῃ σα ἰίοη οὗ 
Το ρἰουθ ΟὈδογνδησοθ, απὰ ψνΠο αἱὰ ἱξ, ᾿ἶ ποῖ Ὁγ ἴῆ6 ογάεγβ, δἱ ᾿εϑϑῖ 
υντἢ τὴ6 ρεγιηϊἰβϑίοη, οὔ [ἢ ϑυργεῖης ϑεηλῖο ; δηὰ ἤθη ἃ "'ῃρ]Ἂε 
Ἰηπἰν!άυαὶ, υηδιΓηϊϑοα τυ ἢ ρόννοσ, δῃουϊά νοηΐυσγα ἴο ἀγίνα ΑΥΤΑΥ 
80 βτεαῖ ἃ τι ἰϊἀ6, δὰ παν δῃοιυ ά γιε]4 ργοιωρί, ἱπουρὴ υὴ- 
ὙΠ ρ; οὐοάϊεηοσα ἴο ἢ 5 ογάετβ. ῬἌΠαη, (πογεΐογε, {ΠΟῪ δϑκεα ἢΐπὶ 
τι σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς, [ΠΟΥ δεοῖῃ ἴο Ὦδνα Ρ6Γ- 
οεἰνεὰ τπδΐ 1ἴ νγὰβ δοπιδίίηρ στεαῖ (ῃαἴ Πα πδὰ ἀοῃθ, δηὰ βυςῖ 89 
του ὰ ποῖ ὃὈ6 ἰαννι! ἴο ΔΥ οπα Ὀσῖ δι ἢ ἃ5 σεγα ει νυν ἢ ἃ 
ἀἰϊν᾽)8 δογηῃχβοίοη δηά ροννεσ.0 ἢδκξησα {ΠΟῪ εηί(εγίδ᾽ πο στεδῖ εἐχ- 
Ῥεοϊδίιομδ οἵ «Ψ68118, αηὰ νγετα δ᾽ πηοϑί σεδλὰν ἴο δοκκηονεδρε [εἰπῇ 88 
ἃ ῬὈίνὶπο Ιμεραῖθ, δῃὰ ἴἰο αν ΟἿἹν τεαυϊγοά Ὠΐπὶ ἴο εἰεπηοπϑίγαῖϊα 
ἢ πη86} βυοῖ ΟΥ̓ ἃ »γοο (σημεῖον) |1Δ0]6 ἴο πο ἀουδὶ οὗ οδ)]εοϊίοη. 
Νονν, ἤδη οὐνγ [υτὰ τεϊυγηρα {ΠῸ δῆσαν, ““ Ὠεβίγου (18 ἴειηρῖο, 
Θὰ ἱπ ἰἴγθα ἀδγ8 1 νυν} } γαϊβα ἰἴϊ ὑρ,᾿ δ6 ργοπιδοὰ ἃ εἷρῃ πιοϑῖὲ 
οὐϊάθηΐ, ἔγοτῃ ὑνὶοἢ Στ πηϊρῶς, Ὀεγοηὰ 411 ἀουθδῖ, Ὀ6 6βιδὈ ἰβῃοα, {παὶ 
᾿ὸ ποῖ ΟὨΪΥ υϑοά {παΐ μόοννεῦ 88 5 στ σῃῖ, Ὀὰΐϊ νγὰ8 α4'80 ἃ αἰνῖῃβ 
Ἰεμαία, δηὰ Ἔνθὴ ἰῃ6 Μεοβδίδῃ ἢ πηβεὶ, [ἢ ἴΠπὸ ἱπιρογαῖίνα λύσετε 
(Ὠ6Γα 18 (88 οὔθ) ἴΠ6 δοῆβε οὔ ἴπ6 ἤπΐατο. ὅ66 ΟΪ455 ῬἢΪ]. ϑδοὸῦ 986. 
[{0 γαῖμοὺ βρῇ} ῆοθβ ““ γοῦ ΠΙΔΥ (ἰοΒΙΓΟΥ ;᾽" ἃ βογῖ οὗ ρεγγηϊδδίνα ἰτηρθ- 
γαϊϊνα ποῖ υηξγεασιεηῖ. Εαϊι.1 ΤΠαδῖ λύειν ἡἠδηοῖεβ ἐο ἀεείτου, πὰ 
ἐγείρειν,: ἴο γτοραΐγτ, τοδεὶϊ, ᾿Δ5 ὈΘΕη βῆοννῃ ὈΥ ΕἸΒΌοΓ, 1.,8ῃ1ρε, 
ἜΚΥρκο, δηὰ [ϑθβϑηεν.. ΓΝ τεβυγτθοιίοη, ἴἢθη, οὗἉ (ἢ γίϑι ννὰβ8 δ᾽ δῖρ: ῃ 
Ὀγ νυ! ἢ ἢ5 αἰνίης ἰερδιίοη ννᾶ9 ἀδοϊαγεα ; δηὰ ΟἿΓ [ΟΥὰ ρῃΓρΟΒαΪν 
τορ δὰ ὈΥ Δὴ δηΐρτηδ δυρρεδῖθ ὈῪ πὸ Ὀυϊἀϊηρ᾽ ἢ Ἡ ΐ ἢ Ὠ6 νγὰ8 
θη νναικίηρ, ΤὍΤδα ἔογοο οὗ ᾿ιἴ5 ννοσάβϑ {με Ψεσυβαϊοσηϊίοθ, Πούγανογ, 
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ἀϊὰ ποῖ σογωργεποηὰ ; δύ, {πο Υ τορασάδα ἴμ6 πὶ 88 ἢοΐ ΟὨΪΥ ϑρδιγά, 
Ὀυζ ᾿πηρίου ; ϑίηοα ἴο ἀεβίγου 80 βδοθὰ δῇ δὐϊῆσε στοσῈ ἑἐπηρίοιω, 
δη( (0 ἴΑ}ῖκ οὗ Γαϊβίῃρ 1 ΠΡ δραΐϊῃ ἰὼ [Ὦγθα ἀδγβ αὐδωγὰ ; Ἰῃβοημ ἢ 
ἐμαὶ οὐ {1656 τνογὰδ ἰμαν δέϊεγνσαγάθ νεϊυγοὰ ἴο ἔοιιμα ἃ οτἰῖηαὶ 
σἤδυρα. Βγ ἐδλε Τεπιρὶε, ἰεδγῃοὰ θη ονν δάμηϊϊ ἴπδὶ νγαὰ δσὰ ἴο 
υπάεγβίδηα, ποὶ Ζογοῦαυε!  θ, υυϊ ΗΠογοά δ᾽; ἴὉΣ ΗἩετγοὰ ριυ ]οὰ ἀοντη, 
δηὰ δι} ἔγοπι {Π6 ἔουηάδίίοη, ἰῃ6 ττῆοϊα οὗὅὨ {6 ἔστ ῈΣ δίσγυοίαζε, 
Ὠοΐ ἰηὐεαα 8]] αἱ πος, Ὀνὲ Ὀγ ρίεοθ- 68] : ἴῃ6 ϑαποίμηι ϑαποίοτωπι ἴῃ 
ΟὯ6 Ὑεαῦ δῃά α μαϊξ; ἴῃ6 ϑαποέμηι νυ ἴννῸ γΘΔΓΒ ; ἱμβουρὴ (Πα 
ΓΟΙΊΟνΑ] δηὰ ογῃδιηδηζίηρ; οὗ ἴπΠ6 οὐἴεν Ὀυ]ἀϊ ΡΒ ννὰ8 βοβγοθὶν δοθοϊῃ- 
Ὀ] 86 ἴῃ ΒΓ γεᾶσβ. [τ αὰ Ὀδεὴ σοπιηπιεησθὰ ἰῃ {πμ6 ἰθητῇ γϑαγ 
οὗ Ηεγοα 8 τείρῃ : δῃά ἔγοιι ἰμδὶ ρογ οὐ ἴο 6 (ἰπη6 οὗ νος τῃ 6 
2ενγ8 {Π6ὴ δροκε, ἴῃθτα πδὰ οἰαρβεὰ Ἴχδοῖν [ουῖγ-ϑῖὶχ γϑᾶσθ, 866 
 οβερἢ. Αηϊ. 15, 1}. ὑυθογα σοηβης [6 σομημηθπίαίζοσθ. 866. αἶδο 
Ἐτηδϑῖὶ Ῥγοΐυ8. ἂς Τερὶ. Ηογ. ἴῃ 8 Ορρ. Ῥμίο]ορ. Οτἰϊ. 8551. 
(Τιιδη.) 

41. ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε, ἃς. 4. ἀ, ““ Ββαὴ ἀδοϊαγο ταὶ νυ δΐῖ {ΠΕΣ 
᾿γηρίουβ ἢδηᾶβ 8ῃου]ὰ ἀοδίσου ὉῪ ἀεϑῖῃ, ἴθ, ὈΥ ἢἷ8 αἰνίηθ νίγῖια 
νου] γαΐὶδα ἂρ δρϑίη οἡυ ἴδε (Ὠἰγὰ ἀδγιὐ Οὐυν [,ογὰ βροκε ἱπήεοὰά 
βοιιθν δῖ Οὔβουγεὶν, δη αἰ ποΐ Ἔχρί δι {1186 επίσιηδα οοπίδϊ θὰ ἴῃ 
ἢ18 ψνοσγάβ; ὑυ {Π18 νν88 ἀ0ηὴ6 ΡΌΓΡΟΒΕΙΥ, δίηοα που ννουϊὰ (ἤΘ ΠΟ 
ΤΏΟΣΘ ἢδνα δε] ενοα (ἤδη ΠΟῪ αἴογιγαγαβ αἰὰ, ννἤθη οὖὐ [γὰ τϑϑ] ]}ν 
χη 6 (8 ρμτγοοῦ οὗ 8 αἰνίης πηλ᾽εθῖγ. Ναδὺ, ποῖ ὄνδῇ 16 
Ῥίβο ρ 68 δἱ πα ἴΣτηθ τηἀετθιοοα ἴῃ ἔογοο οὗὨ ἢΪ8 ννογὰβ : θυϊ 167 
Ἰαϊὰ {πο} ἴο ποαγί, δῃὰ δἵ ἴῃ6 γεϑυγγεοιοη οὗ οὖν [οιὰ ρμεγοεϊνεὰ, 
ΜῊ δαγηϊγαϊίοη, {πεῖν ἴσια προτὶ. (ΤΙ(τΔΏ.) 

28. ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἷ. 6.. ““ Εροθ66 Δ11ἢ πη ᾿ιὐπὶ 
88 8 αἰνίῃε ρεέγβοῃ, δηἀ ὄνεὴ ἴῃ Μεβδοίδῃ. ὙΠεθ6 μονγοτοσ, ἰπουἢ 
{μον Ὀε]ανεὰ ἴῃ Ὠΐμα, ΒΔ ἠοῖ ἃ σὶρδι ποίου οὗἉ (16 Μεβϑίδιι. Γι 
Νιοοάοιυβ (0 νυδ8 ὨγΟΌΔΌΪΥ ομδ οὗ ἰῃθτ) Πᾶ8 ἰὴ 8, ᾧ. Ἔχργεβδοὰ 
ἢΪ58 ἑαϊιἢ ἴῃ 1π6 τνογάβ, ““ 6 ἰθῆον ἴῃαΐϊ ἰοὺ αὶ ἃ ἰϑδοῦον ϑοηΐϊ ἔγοζῃ 
Οοὐ. ὙὍῇε ργεϑϑηΐϊ ρββββρθ 18 ἀἌβεσνίηρ οἵ ΟἿἿΓ δἰϊεητο, δίηςσα ἰΐ 
ΘΔ ὈΪ68 8 ἴο υηδεγβίδηα τυῖῦδὶ ἔογοα Φόῇῃ [85 δεογί δοὰ. ἴο (ἢ γίβι 8 
ΤΏ ΓΔΟΪ65, δηὰ ννῆδὶ ννῶβ {πεὶτ ΓΙΑΤ ἰηϊθηῖ δηα ρυγροθο. Νοῦν 
6 Βῆεννβ ἰδ ΤΊΔΩΥ ΜΕ 6 ̓ΠΕΓΘῸΥ ἐχοϊϊοα ἴο ὑε]ΐενα ἰῃ ἢ ΐθ αἀἰνληα 
τη ϑϑίοῃ. Τιιΐθ [Β6ῃ ἷβ οαιυ ναίει (0 βαγίπρ, ἰῃαὶ (ἢ6 πιίγϑοΐθδ 8 
ννογκαὰ ἴῃ ἀδηγοηείσγδ(ίοη οὗ ᾿νἷ8 αἰνίπς ἰοραίίοη : τῆ οι. νογῪ ἴσγυτἢ 
ἦ8 ἰηοιϊοαῖοα ἴῃ 14, 37, 5δεᾳ. ἴη ἴῃ6 βᾶπ|6 ᾿ρῆϊ γογ ἴδ Ὠλγδοῖθβ 
ςοῃοϊἀογοὰ ΟΥ̓ 6 Αροϑίϊεβ, 88 Ῥείενγ 'η Αοῖβ ὁ, 22. Αῃηῃά 8ὸ ἱβουρῃξ 
ἴῃ086 7εγ8 ῆο ογα αἵ Οὔσα βρεβοίβίογβ οὗ ΟἸ "168 σηίγϑοϊθ, δηὰ 
Ὠδὰ πηϊηάθ8 δἀδρίεα ἴο {πε τεσερίϊοη οὗ ἴῃ6 γα ἢ. 866 8, ᾧ. 7, 81. 
9, 80. δε4ᾳ. Απά ἴΠε βδιηθ ἔογοβ [88 οἱνῦ᾽ [,ογὰ Ὠΐπι56}} δϑου θα ἴο 
Ἦΐθ τηΐγϑοὶθβ. ΕῸΓΣ 88 Οἴΐθῃ 88 ἢ6 ἢ88 ϑροκεβῆ οὗ (ἤδη, 80 οἴϑῃ [88 
ἢς βυρᾳποβίεαά 80 ἰηέεγθησα ταβρεοίϊηρ ἴΠ6 ἰγὰ1ἢ οὗὨ Ὠΐδ Ῥγεϊθηδίοῃβ ἴὸ 
ἃ αἰνίηε Ἰορϑίϊοη ; δηὰ ᾿6 υτρεβ ἴμδῖ ἴῃ 6 δοννβ, ᾿ἔ 1ΠῸῪ ἀἸὰ ποὲ οἤοοβα 
ἴο Ὀα]ενα 1ῃ [ιἷ8 ἀοείτίὶποε, Οὐ αἵ Ἰεαϑὲὶ ἴο Ὦδνε Ὀε]ανθα ῃ ἢ δ 
εὐοτκδ., θεὲ ὅ, 8]. 10, 25 ἃ 38. 14,11. 15,44. ΤΠΐδ ἐπροτίαηϊς 
ΡΌΓΡΟΒΘ, ἴμθη, ΟἿΣ [Γ᾿ Β τ γδ 0168 αἱά αἱ [πδῖ (ἰπλ6 εβδοί. Ηθῆοο, 
ἤδη θὲ Τεδα (88 ἰῃ 4, 48. δηὰ Μαῖίῖ. 12, 39), (δὶ ἢ6 γεργονϑὰ ἴΠ6 
ὅεννβ ἔογ σϑαυϊσίηρ; τηΐγϑοὶθβ, ᾿ἴ ἰ8 ποῖ ἴο ὃὈ6 ἱηξειτεὰ ἔγοτῃ ἴἤθῶοα 
(παὶ Πα ὑπαάετγυαίμεοα ἴἢδπ, δηὰ δϑοοσὶ θεὰ 11{||ὲ ἰο {πεῖν οθοδου ; θυ 
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πὲ ἡϊῦθε σαρρῦθα (παῖ (νυ Γοσακα νγὴβ ἰενοι πὰ δραϊηδὶ {νεὶγ οὐβίὶ- 

πϑῖο. δἴρίάἐγ, πὸ ᾿νοσνὰ ποὶ δείενα ὕη}665 ὑπάεν (Π6 Ρεγροίιίαὶ 

οἰδο ὁ} νιϊγαοίοι. ὙΤπμθΡεῖοίς {μ6 ριιγροθβ οὔ {μὲ τυῖγαεϊθο ἡυσεϊκοά 

ΝΥ ΟΌΥ [αὐτὰ Μ)88 Ὠοῖ 60 τοοῖ τσ σοηῆγπι {Π6 (τὐτὴ οὗ Ηἰθ ἀοσίγ!πέ, 

δὲ ἰῦ ἄταν ονεν αϑὰ ἱπάυοθ ἴΠ6 προ οὗ ἐμαὶ ε,6 10 ἵνεαὰν Ὠΐπι, αϑὰ 
δὐτεῖς δ ῥγαίεηϑίουθ. ἘῸΡ δίψηβ ΟΥ̓ τρλ]εδὶγ δηὰ ἀἰνὶπθ Ῥονμεῦ: 

νετα ἐοπσρίσιουϑ ἴῃ δἰπι, δηὰ ἐπ (πθαὶ {8 ΑἸ ρμ ν ἀσέϊατοα ἐμ 

ἀξνίοο τημίόη. Βυῖ το ἐγ οὗ Οὐγθεϊαν ἀοοί τὶν νίᾺ ποῖ ὀετθοῖ-: 

οἰγαιοὰ Ὀγ (π6 τήγας!ο οἵ ον στ, οσμίαά ποῖ Ὀ6 6Ὸ ἀεπιοηθίγαιθά, 

τηεεα ὈΥ͂ σοι θαυδηοθ, ὨΔΏΙΕΙΥ, ἐβδβητιοῖ 88 ΤΏΕΥ Μετὰ Ῥτσοῖ οἵ 

ἀϊνίηε Ἰερπίίσῃ ; ἐὸν ἐἠαί ἀοραπὰβ προῦ σίμογ δγριδιθηίβ, ἀπά τη ροὶ 

"9 ΠΡΪΝ εἰ δὈδεά, ἀνεπ τἰβουρὴ πὸ τρΐγαοῖεβ πδὰ δνοῦ ὈδΘΟῆ 

φοικοὰ. ΚοΡ, 19 Ὑπεοραν!ασὶ ΓΟ ουέετήεθ σα Φοἷ. 6. 7, οὐκ ἀπὸ 

τῶγ σημείων δεῖ πιστεύειν οὕτως ὧς ἀπὸ τῶν γραφψῶν᾽ ἡ γὰρ διωθω- 

ἐνὴ κίστις ἀπὸ τῶν γραφῶν ἔστι. Απὰ ΟἸιγγεοδίοτῃ, ἴῃ |νΐ8 14 εἶν 

ΟΠ οὐ Μαίιϊπεν : τὰ σημεῖα οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς 

ἀπιστοῦσι. ϑ᾽ πῖ [8 ραβδαρθθ αἵὰ οἰϊεὰ θγ ϑυίσεν ἰῇ Ηἰδ Τπθ6. ἴῃ 
ο. σημεῖον. (ΤΠιπΙΔΏ.) 

ΟΗ͂ΑΡ. {ΠῚ.- 

ΤῊὮο εσηνογραιίοη οἵ οὖν [τὰ τυἱϊῃ Νἰσούεηλιβ, ποῖ τοοονϑα, 

5 ΟἹ ΠΊΔΩΥ δοοουηῖδ ἀεδοσνίωρ΄ οὗ {86 Ὠίρὶιεθὶ διίεηϊϊοπ ; διηή, 

θείλρ; 80 εχοοϊεμι}}ν δάαρίοά (ἰο 1:6 ρυγροδεὲ οὗ τῆε ἔνβηρε- 
"δε ἴῶ υυυϊτης τὴ Οσϑρεῖ, ἴ ν|ὰ}} τηεει(ϑὰ ἃ μίδεαβ ἰπ ἃ, ἡ 
{6 ἱπέεπε πὰὶτἢ νυν ϊοἢ Νἰοούεολισ σδα (0 οὐτὐ τὰ, 1Π6 ΟΟΓΩΠΊ6 ἢ“ 
ἱαίοτε ἂτὸ ποῖ δβτεϑὰ; Ποῦ ἀο {πεν βεοῖν ἴο ᾶνὲ ἑοττωεὰ ἃ στ βηῖ 
ἡαϊρταεωῖ οὗὨ 1Π8 ϑθπα οὗἩἉ (86 ἀΐθοοιιγϑε (δε, οθὰ 6 γί ποῖραὶ ἀρρτι- 
πέπῖ. ϑόῖια πεῖ μαννα ὑεθ (85 δοινδείζ δηὰ Κορρβε), ψῸ 
ἔνε τδοθρει ναὶ Νίεσάσταιβ πιογιθεὰ πὶρὲ τορεεεβοίοη δπὰ ΘΕΉ- 
σατε; δικὶ {παν ἀοοῦδο ἴα οὗ μῥτγιάθ, οὐ θε5, δηὰ σπου νἱσεν. 
““ Ῥχαιομάϊηρ, (δα 1167) τεδρϑοὶ βινὰ ὀεοῖτο οἵ ἱποίσυςι θη, πε σελ 
(0 οὖν [τὰ πεῖ {Π|Ὸ νέΓῪ τοῦϑὲ ἐμ θης 08, Ὡαενεὶγ, {πεὶ πα πὐσδὶ 
ὕγ ἱπιειτορμέοτίο5 κηὰ εραισες θἢ εἰς δοιραί πές τυμεγοοῦ (0 δσουϑο 
γήπω Ὀοίοέοε (Π6 Βϑαμπεάγίγα." Βυΐϊ ποιμέηρ;, οὗ {πὶ5 Βστί 15 αἰβοδυπὶ υὴὲ 
σῃ ἰἶνε ἔαος οὗ τὴὲ Ἰνοζάβ ; πᾶῦ, ΟἹ (86 ΘΟ ΤΆΣΥ, {ΠΕΡ 156 τοϑβοῦ ἴὸ 
δεϑδονο ὑπαὶ ἴα τὰϑ ἃ πίδῃ Οὗ δἰ πραγ νου ἢ ἀεκὶ τα οὐ ΤΙ Εν, ΘΌ ΟΝ 88 
ἐπποτα ὑεγο ἤἴενν ἐπὶ (ἔθδο {ἰππεθ. Αηὰ δὲ (6 δ ῥοϊρ, νυκτὸς, (ἝΥ͂ 
"πἰθσὴ 8 Ὅσα ἴο υπαεϊριδεμὶ σσεπὶηρ,) ἴπ8ὶ ϑορβεῖίδ ΚδΊ ΠΟΥ ΠΙΔΤΙΕΥ 
οἵ οχούϑο {πὴ ΘΕ δΌΓΟ : ἴον ἰς ἱπνοϊνεὼ ἔεαν (ἰΐ ΘΆΓ ἴὰ ΓΕ) ΥΆΙ ΕΓ 
τὮδη εν ἰωιεπιίοηβ, μαβ δ] θ65 γαϊμες ΓΒΔ μεγνόγοίίγ. ΗΕ [δύ] 
Ἰμοννετεν, τν88 πσὶ οαηβοεβδ, δὰ Ὀαϑδο] 688 ἰδ 808 }} 7 ἱπῃογεηί ἰὴ 

τοϊωδθ. Αραΐδε, ἢἶϑ οὐδ ἰη ΘΙ 0., μ’ ̓ νε πὰ 887, σἂν ἴογά 
τοιεῖ ατε ἀἰδι! πον ϑεδαι αἰνὰ ΚΕΟΉΒ, δ᾽ ἴμθεπὶ πὸ τυσυ]ὰ Βανς ἰγεαϊεὰ 

μήσα ἔθ οὐ νεευγῖθε [ἤδη δα αἀδὰ. Ἐργ ἢ ὁ ποῖ γερεβΐβα [ὴβ (ἰπι ἀΜ Υ, 
μόν υγρυταϊὰ εἶα ἰξαθεσ!  ν σὲ πησεγδιδηδῖπρ,, ὕσυϊ ἰησιγυοῖσα Ὠΐδὰ 
οι νυδήεοις οἵῥ ρτεοὰϊ τἠοπίδηϊ, στε οἰδδγν δήά ἀΐδιον δα 
Βα Ἠδὰ ἀῦπα, οἵ εουϊὰ ὧν, ἴο ιἷὶβ ἀΐδε!ρίθββθ, ἘΪΠΔΙγ, δὲ {δὲ 
Ἐναπιριεὶϊδὶ Π 88 οἴδονν πα σχεϊαῦθά οἵ Νίοοάεῃιιδ (46 7, ὅ0. 9, 89.) 
ἐρεδῖκβ α ἀἰβοτεπί Ἰδωρθρα. ἘῸΡ Νοούθεναῦβ ἰὰ ππάουθδίοαγ νη, 
Μῆο, ὈῚ δα οὐ ἰμθυδίσε, ἰοπρ; ἀείεπεῦ οὐὐ [τὰ δραϊωσῖ 
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{π6 δαϊατηηΐοθθ οὗ ἴπ6 Ῥμαγίβθθθ, δὰ ΜΏΟ ῬΐΓΠ ΖοαΊ δὰ ΠΈΡΑ 
Ροιδογτηιδὰ (0 εἰμ, θη ἀδδά, (πὸ οβῆοοϑ. οὗ δορυϊίυσο. [{- οαπ 
ΒΓΔ Υ ἰπογοίογο θ6 ἀουνίοά Ὀυϊ {παι πα σαππα υἱτὴ (6 Ὀδδὶ ἐν. 
ἰεπέΐοη. Βυΐῖ τοῆαὲέ ψγδὃὲ ἴπδὶ ἰηϊοπτίοα ἡ Αἰμπηοσῖ 4}} ὀοῃιίησι- 
ἰαΐοτυ 1] 6 τυϊβῆθαὰ ἰο ΚηΟΙ͂ν τυύδῖ ἣὰ δοιὰ ἄο, ἴο κἰτοὶη 
υηΐο δἴογηδὶ ᾿ἰδ ; τυμδῖ 15 (6 ἴγι6 στηοάδ οὗ δι Πεαίϊίοη Ὀοδογα 
Οοά, οὐ ἴα χρη ἯΆΥ ἴο αἰἰαίῃ δαϊναιίίο ὃ 1 τουῦϑῖ, ΠΟΊΡΟΥΟΣ, 
ἔγπηκὶνγ ον, (πὶ ἢ δπὶ οὗ δηοίμοσ ορίπίοη. ὙΠογό ἐπ ἱπαδοά 
8016 νγϑηΐῖ οὗ ρειϑρί ΟἿ Υ ἴῃ 16 οσ ματὶ ΟΥ̓ (μῈ αἰδοσυγβε, 18 
ΠΙΔΥ͂, Βούγοναρ, Ὀ6 ΘΑϑὶν υηάδεγεῖοοὰ ἔγοω (Π6 απϑίσον ΟΥ̓ ἠοῖ, 
 ΟὮ τἴῸ 6 δΟΘΏ5 Πσοηϊδϊηοα ἴῃ νοῦ. 14. δ6εᾳ. [πη ζογαΐπρ' (6 - 
πιϊοίβδη ορίηίοῃ, ἐπα {Π6 ᾳυδϑίϊοη ΘΟΠΟΘΓῺΒ {Π|6 ηοα6 ΟΓ οδίαὶϊπὶηρ' 
εἰεγπαὶ εαἰυωξὶολ, σοτηπηδηΐϊδίοῦβ βόδι ἴὸ Πᾶν Ὀεθη ἀδθέοθϊνεα Ὀγ 
ἴΠ6 ννογὰ8 οὗἩ Οὗ 1οὐὰ, ““ υη}6858 ἃ πηδῃ 58}18}} Ὀ6 ὈΟΓῸ δραΐη, [6 
σδηηοί μοδ8688 (6 αἰνίπα Κιῃράσῃι," ἴῃ νυ] ΟὮ ΠΟῪ Γεσορ 96. εἴὲ 
Ἰηδίγυσίοη οὐ ἴπὸ ννᾶγ οὗ αἰϊαϊηἰηρ 5] ναι 'ο (0 Ὀ6 οδϊαϊηδα Ὦγ Ε]} 
τη. Βυῖ ἱπ (Π666 ννογάϑ, δηά βθηθυ αν ἴῃ ἴῃ γῆ} 6 ῥαβδαρῸ, 
ἔγτοιῃ νϑῦ. 8. ἴο 18. ἴδεσε ἰ8. ποὶ οοηίδίηδ Δ ἀπϑιογ ἴο {πε 41165- 
τἰοη, Ὀυῖ δὴ αἀαἀηιοπίέέοπ ἱπίεπαθαὰ 88 ἱπίγοδσίογῳ (0 ἰδ ἀμ ςιῦεγ 
ΜΠΙΟἢ (ΟἸ]ΟΝγ5, δὰ ὈΥ Ψ ΙοΝ οὔὖν ογὰ ηϊεαιῖ ἴ0 ταῦτ Νίοοδοδηναθ 
θεξοσεηδηά οὔ {πὸ δγάϊουϑ ανὰ ἱπίγίοδίε πδίαγα οὐ 8. 4υθδίοι, 
δηὰ πονν ἀϊίουα ἰτ τρουἹὰ ὕὈδ8 ἴὉΓ (6 7εὲνν οὗ {Πσθ8 {ἰπη68 (ὁ Ὁθ 
Ὀγουκίις ἰο ἃ σου μγεπαηβίοη ἀπὰ δα) οῦ οὗ νυνὶ [τ ἰηνοῖϊνοα ; δηὰ 
[Βαϊ Ὀγ τόδϑοη οὗ ἴδ ργοϊαΐοεβ ἢ τυ οἷ (Π εἶτ τοὶ δ ννόγθ ὑγθ- 
ὁσουρϊεὰ αὐὰ Ὀϊηἀεά, Δηα τ ίοἢ τουδὶ ἢγθί μὲ ροίὶ τὰ οἵ, βηὰ ἃ 
ΠΟῪ τοὐηὰ δϑουϊησά, ἱ πον νου σοι ργΠση ἴδ6 ἔογοα οὗ 1τῃ6 
προρίδης πἤξαά οὐ ἀοείτὶπε, σΟὨοδτρ; ὙΥΐοἢ ἴΠ6 ΘηΘΟΪΥ 'γὰθ 
τοδὰθ. ΤΠ18 ΔΡρΕδΙΒ ἔγοτα νηδιϊ [0] 078, ΠΑΏΛΟΙΥ, ἰἢ6 αἀηδεγ οὗ 
σμγ ἴιοτὰ ἰο ἴδ ργοροβθὰ αιοϑιίοῦ, ἴῃ πες Πα ἰσδοῖεα Νίοοαοιη9 
ςσοβεδεοιπηρ {πὸ ρεγβοη οὗ ἰῃ6 Μεββίαν, ἰδ ἀδαῖ!, αῃὰ ᾿ἴ8 ῬΌΓΡΟΒΒ, 
ΘΒ11565, αηἀ εθδοίβ : πο ηοα ἰΐ ἰ8 μαίπ, (δῖ (6 ᾳυξδϑιίϊίοη να 9 οὗ 
ἴἢ6 Μεβϑίδῃ ἰῃ βθποταὶ, οὗ ΠῚ8 μοΐϑοῦ, ἀπὰ ἴῃε ϑαϊναϊΐοη ἴο 6 6Χ- 
μϑειεὰ οἵ εἶπ, (σα ΜΝ ΏΪΟἢ 1η6 Ορξηΐοηβ οὗ 186 τυ εἰ ϊπθ ννοῦα 
γεσίουϑ,) δῃὰ (πδῖ Νὶοοάοπιυβ νυ ϑηεά ἴοὸ Κπὸνν γῆὸο δηπὰ ταὶ (16 
Ἰεδοϊδῃ τνοῦὰ Ὀ6, δα ννἢδί νυδϑ ἴο ὃὈε ἐχγμεοίοα δοτη πω. ΝΟΥ͂; 
ΠΕΊΘΟΥ ἢδ ἩΠ1961 νγδβ, ἰὴ 8016 ὩΠΡΔΒΌΓΟ, ΑΙΤΆΤΕ ἰπαΐ (Π6 ον δ 
Ρεορὶο οὗἉ {πὶ τἰπιὰ ἀξὰ ποῖ ἔσττῃ τἱρὺϊ σοησερίίοηβ οὗ {π᾿ Νεδβοίοδ, 
(τπουρ Ὲ ννᾶϑ 51}}} ἰὴ ἀουδὲ αὐγὰ ποδί οδ, δηὰ υνϊοβοα ἴῸΓ ΠΠΟΥ͂Θ 
σεγίαϊη πὰ δόσυγαῖε ἰηϊοιτοδίϊοθ οα παῖ ρμοϊπῖ, δῃηὰ δοσοι ηρΗ͂Υ 
Βουδῆι ἰὲ οὗ 26569,) οὐ ἩνἈεῖπεν (ὙΠΟ βοοῶδ ΤΌΤ ῬΤΟΘΆΒΙ6) δά 
οηϊεγίαϊμοα {Πη6 σοι Ομ ηον οὗ πόδα {ἰπ|ὲθ οὐ ἴδ ἴ6Π| 
δπὰ δατι ὶνγ Κίπράοπι οὗ ἴπε Μεϑβοίδῃ ; γεῖ 6 ορϑὰ, 86 νγβ8}} δ5 1868 
τεδῖ οὗ ἰῃς ρμεορίε, ἴπαῖ {πὸ τἶπνε οὗ (16 χορ ὶβοά Νθεβὶδλ ῬΡΆΒ ἨΟΝ 
αἴ παηὰ ; (πεγεοίογο, Κπονΐηρ ἴπδῖ ἃ πορα δὰ Ὀδθῃ δχοξοα ὈῪ ἐπέ 
ρΡιεδενηρ οὐὗὁἨ οι ἴλ6 Βαρξί, (ϑ8ε6 Μαίϊ. 5, 2.) ἀπὰ μεᾶνὶπρ' Ὀθ6π 
οὗ ἴπε πυσῦεῦ οὗ ἰῆοβα }Ὸ, ΟΠ ϑθεΐπρ; (Ὧ6 ταϊγϑοὶθα Οὗ σαῦ ἔογά 
(ο". 2, 25.) δἵὰ ϑαϊὰ τὺ ἤανα ἐοττηθᾶὰ ἃ νοῦν δΒρ ορίπίοη οὗἁ 
Ηἷπι, δα δοοοταϊηρὴν τερδιγοὰ ἴο 29 6888, ὈΘΡη Πρ’ ἢ ἀδείτε [ῸὉ 
ἱηοτΔΌοη, δηὰ νυ ΒΒ ναρ' ἴ0 Ὀδ Ἰβείγυοῖοα βοιης νῃδί Γποῦά δοοιι- 
ΓΑΙΟΙΥ τεθρεοϊίίηρ ἴῃς Γαίατο Μεβϑίδῃ, δηὰ ἢἰ κἰριήίοσι. Ἦδ 
δἐπαυΐγεθ ἴθ τ δαῖ ορίηΐοῶδ Ὦς Οὔρδῖ ἴ0 εηἰοτίδι Γεϑρϑειίηο (ἢ 
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ΜΜεροίδῃ, αὐὰ δὶ Κιηὰ οὗ ρεΐϑοπαρθ ἢ ἷἰθ (ὁ ὑδ6, τῇῆδῖ πὰ ἰὁ (0 
εἴοοϊ, δηᾷ νυναῖ κὶπὰ οὗ Ὀδηεῆίς ἴο αἰδρθηδε; νυ μεῖμεν ἴῃς Κίηρ- 
ἀοαι οὗἁ [6γδϑεὶ ἰ8 ἴο ὃὈ6 ἱπηπιοαϊαίεἶγ Ἔγεοίε, δηὰ νυ] δῖ μευ (88 ἔδιηε 
τερογίοεὐ) (Παἰ ννὰ8 ἴο ὑ Ἔχρεοίθὰ ἔγοπι υδεδις.. ἴῃ ϑμογῖ, αἱ {πᾶ 
ἴθ δῃηυίγεβ, γοϊδίθα ἰο ἰμ6 ἐγμό ποίΐον οὔ ἐὴδε Μεεεὶαὴ απὰ ἀΐε Κὶης- 
ἄοπβ. Μοδὶ νυ" ηρὶνγ ἀοεβ οὐὐ Ἰογὰ βοιϊἰϑγ ἢϊθ υνϊϑ, ργενὶ ου Υ 
πονγόνοῦ ρσίνίρ, Ππίπλ ἴο ιτἱπαδγοίδη ἢονν ᾿ἰτ(ἰ6 ἴΠ6 δυν)εοῖ νν88 δο- 
ςοπιηράαϊοα ἴο ἴΠ6 σοΟμλργεθηβίοῃ οὗ [6 Ψενν 8} μεϑορὶα ; ποῖν 
ἀϊθηουϊε τ ννου]ὰ ὃὈ6 ἔον ἴδ ἰο θὲ ἰδυρθὶ οὐησεγηίηρ (ἢ Μεβϑίαϊ, 
δηὰ ὑὕε τεηδεγεὰ ἢϊ ἴο ραγίἰοἰραίθ ἴῃ ἰδ Κίηράοιῃ ; δῃὰ παῖ ἰη 
ογάον ἴο {{||8, (ἤδγα νγὰβ5 Ὠδεὰ οὗ ἃ ὑυεέγν ρτεαὶ οἤαηρε πῃ τοβρεοῖ ἴο 
τοῖς πηδῆηοῦ οὗ (Ὠἰηκίηρ, δηὰ δεϊϊηρ, ὙΠαθε τὨηρθ Ὀεΐηρ ὕΓ6- 
πιδο, ουν [οτὰ αἱ Ἰἰεηρίι Ὀερὶῃβ (ἔγοπι νογ. 14.) ἴἰο ρῖνε Νίοο- 
ἄειπιι8 (ῃδὶ ἱηπέοττηδίίοη σοηοεγηΐηρ ἴπ6 Μαοβϑίλμ, υνῆοῦ ἢ δὰ 
δουρῆϊ. Κα νν}}} πονν ρὑγοοθθά ἴο δχαιηΐηθ ἴῃς μίδος [156], οἠΪγ 
Ργοιηἰδίηρ; {πὶ υρμαουδίιοϊν γα μάνα ποῖ 16 μοὶ ἀἰϊϑοοιγδε, 
Ὀυζ ΟὨΪΥ (886 ἰδ ποῖ υπίγεφυεηῖϊ ἰῃ ἴἢ6 ανδηρο 8] Ὠϊδίογυ) ἐϊ8 μγὶη- 
εἰραὶ ραγΓίβ. ᾿ 

ᾧ, οἱδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλνθας διδάσκαλος, ἃς. ΤὭεδα ἰηΐτο- 
ἀυοίοσυ Ὄχργεδδίοηβ δνίηος Νοοαθη}8᾽8 οἰδροοδί(οη ἰη Γεβρεοῖ ἴο 
Φοδυδ, ννοιῃ ἢ6 δοοομηίεά, 1{ ποῖ ἰῃ6 Μεοβοϊδῃ (νοι, ποννανογ, ἰξ 
8 ἢοῖ ἱπηργοῦδοίς τΠδῖ }6 ἀϊά), γεῖ ϑοηε ὄχι γδογάϊηδευ δηὰ ἀϊνί οὶγ 
σου) ϑϑοηθα ρογβοῃ, ἔγομι νοῦ ἢδ τσὶ Ἰδαγη τυ αὶ Ορ᾿ ηἰοἢ8 ἢ6 
ουρίις ἴἰο διἰογίαϊη γεβρεοιίίηρ ἴΠς Μεδοΐίδῃ, δηὰ {πὸ Κίηράοπι οὗὨ 
Ιδγϑοὶ. Ἐν ψγείδοϊηρ ννμδῖ 6 ᾿88 ἴο δαὺ νυν ἢ ἃ ΕΓ ΠΟΠΟυΓΑΌΪΕ 
ευἱϊορίυπι, πα εἰἴΠῸΓ ργοροβοϑ ἴο οὖν ἴΟΓα ἴῃ ΘΟΧΡΓΕ58 ἰἜΓῺ8 ἃ 41168- 
«ἴοι μοί τεουγάεὰ ὃγ [Πα Ἐνδηρε ἶϑι (δἰησα 1 το ρ] δϑϑϊν ὕὈ6 υηάεΓγ- 
δβίοοὐ ἔγοιῃ ἴδ ἀϊϑοουγδε (261, οὐ οὖν [οτὰ, νν6}} Κηονωρ,, Ὁγ εἰ5 
οπηηϊδοίδηοθ, δὲ ἢ τηρδηΐ, Ἰηϊογτυρίοά ἢΐπι, δαγίηρ ἀμὴν ἀμὴν 
λέγω σοι, ἐὰν μὴ γεννηθῇ, δ8ις. “ἴακε [ἴ ἔογ 8ὴ τπιασοιδίοα ἰγυϊῃ 
(δὲ υἱη ε55,᾿ δο. Νονν ἰπ Ἵγάεγ ἴο τὶ μι ἶγ υηάἀεγβίδηε ἴῃθδε ννογαάβ, 
δῃὰ {π6 ψ0]6 δι )εοῖ, ἰζ ᾿9 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο Θϑρθοΐδ! γ οὔθογνα, ἱπαὶ ἴῃ 
1118 ἀἰδοοιγδα ΟΟΡΓΣ 1, οτιὶ παα ἠοῖ τείδγοηοα ἴο αἰ πιέπ οὐ αἰὶ ἐϊπιες,. 
θυϊ ρῬεορεσὶγ δρεακίηρ {Π)6 «εισς ΟὨἾγ, δηά τῃογείοτε οἵ ἐΐέδε αἰοπα 
οαν ἐξ δὲ »γορεγὶψ ὠπαοτείοοα απὰ ετρίαὶπεά. Ἐσοτ (ἢτι85 ἢὨ6 ἰδυρῆϊ, 
γυὺδδῖ {πὸ οἷεῖος ΘΒ ρδεῖδ! Υ πεοάθ, πδιμεὶγ, ννῆδί {ΠῸ ὴ} τηυδὶ ἀο, δηὰ 
γυδδὶ οουγδα τσοὶ Ὀ6 μυγδιοὰ Ὀγ ἴἤδαι, ᾿ξ (Ππογ νου τρ Εν οομ- 
Ῥγθῃρηὰ (Π6 ῃαΐυγε οὗ ἴῃ Μεββδῃ β Κίηράοιη, δηὰ μαγι!οἱραῖς ἰῃ 
ἴῃ ΕἸ Ἰο γ ἴο Ὀ6 εηογοά ἴῃ ἱἴ, Νὸονν (Π6 δρρεϊ!]δίίοη ζχίπφάοπι ἢ 88, 
ἴῃ ἴΠ6 ἀἰδοουγδοθ οὗ οὔὖὖῦ [τὰ δηὰ ἴπα Αροβίϊθβ, ἃ ὑϑσῪ εχίθῃδινα 
ΔΡΡΙἰοδιίου, αμὰ ὄχργαββ868 (ἢ ννῇοϊε γεὶρπ οὗ (ὐγὶσέ, ἱ. 6. ἃ}} (Π6 ρϑγίβ 
οὗ Οἢγίϑι' Β οὗἥοε, ὈΟΪῈ ΟΓΠΊΘΥΪ αἰδο παρε, ἤονν δοίϊπρ', οἵ ἴο θὲ 
Ῥεγίογιμεα ἰο {ΠπῸ δεηὰ οὗ Ὠυϊηδη δῇδβιγβ. ΕῸΣ ἴΐπὸ τεὶρηε οΓ Οὐτγίβὲ ἰδ 
{Ππ6 Ρίδῃ οὗ ἀοάὰ ὑγ νυ»ιΐοῖ 6 ἢδῖἢ ἀφογεοὰ δηὰ νυν] δὰ (ἢς βαϊναϊίοη 
οὗ 16 πυμηδη τϑοα ὈΥ ᾿ἰϑ ὅοῃ, ἰη νἱγίυς οὗ νηοῦ ἢα δαηΐ ἢΐπ) οα 
οϑγίἢ, ποῖ οὐΪγ ἴο ᾿Ἰηδίγυςϊ τηθὴ Τοοποογηΐηρ ἰπαὶγ βαϊναίίοη, δυϊ 
δἷδο ἰο ἀσφωΐγα ἴογ {ἤεδῶλ (ἢ 8 βαϊναιίίοῃ, ὈΥ .νἷδ ἀδαέδ οπ (ἴδ ΟΓΟΒ6 ; 
δηὰ ἵδη ᾿ε ἀεογεεὰ ἔγομι ἀεδίἢ (0 γϑοδ]] .ὐτη ἰο 1} δ, δηὰ μίδος ἢὨίτη 
αἵ {π6 γίρῃι παηὰ οὗὨ [8 πιδ)θϑῖγ, δηὰ ρῖνε Ὠΐπλ δυϊ που ἴο ροόνοσῃ 
πὸ Ὠυμπιδη ΓΟδ, δΔηα ΡΟΥΟΣ ἴο0 ὈΓΙΠΡ ἴο δαϊνδίίοῃ 41} πο βῃουϊά 
θα ΐονα ἴῃ Ὠΐμη, δηά ἰο ἥδ} Γαΐθ86 ἰῃ6 ἀοδα, δῃὰ σενγαγὰ Ἔὐ ΣΎ Ὁ 
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8δοοογάϊβρ 0 εἷ5 ἀοεά8. Νονν, ἰῇ τεδϑαρδοῖ οὔ οὐγ Ζοσχώ, {{|8 τρίσῃ οὔ 
Οἰμ δὲ 15 ἴν8 τὐοτί,, οοτητγαιτε το Ὠἰ Ὁγ τἴΠ6 Καίθογ, ἴον δοχυϊγίηρ 
δη4 σοηζοιτίηρ, βαϊναϊΐοιλ ΟΥ θη, διμὶ νυ ιϊοῖ ἢ6, ννῃ}]ὰ ἡ δασγίὶ, 
μεγίοιτηθα οϊ ΟὨ]Ὺ Ὁγ ἐξδαεσἠέπρ, Ὀὰϊ ὈΥ αγὶπς ἴον (Ὠετ, ψ οἢ μ6. 
ας ροτίογπιθ ἔγοι ἰδ ἴτε ταῖ [6 ννᾶ8 ταἰβϑεὰ ἴο 8 οοῃληλιιηΐοῃ 
οὗ (86 ἀϊνίπα δίυγα, ον νναϊομίηρ νυν Ραγιϊου αν οᾶγα νον Αἰ] δρᾶ 
ἐδεῖ οὗ {μ6 Ἀυπιλη τϑοε, δπὰ Ψ ῃοἢ πα νν}}} σοητίημα ἴοὸ ρμεγέοσηι 
υοΐο ἰδς εηὸ οὗ δ} ἢυταδη αῇδὶνθ, ννἤθη Πα νν}}} γϑο}} {π6 ἀεδὰ ἰὸ 
ἰδ, δηὰ [πάρα δνοσγ οὔε δεουγάϊηρ ἴο .ἷ6 ψοτκϑθ. 1718. ἤθη ἰᾷ 
πε γείρη οΓ (ἠτὶδέ. 1 {π|8 τγηλΏηοι ἤᾶνα 4}} (μ6 Αμοβι]εβ ἀἌεβογ θεὰ 
ἱἴϊ, δὴ οἷν [υγὰ Βἰτηρο! , οβρεσια!ν ἴθ (8 οθρ6ὶ (866 ὅ, 19. 
δεη4. 10, 1. 6644. 17, 2.), δΔηά δτὐϑη ἴῃ {π|8 αἰβοοιγθθ. [{ 18. οὐ]δά 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἶποα Φοΐ μασιν ρίαππειὶΐ απὰ ἱρὰ ἵϊ, ἀρὰ 
ῬαγΥ ρου ογπιθα ἰὰ ὈῪ ΟἸγδ. ἤξεηςα ννῦδὶ (γἰδί 158 βαϊὰ ἴο ἀο, [6 
ἙΑῖΒου ͵8 881 ἴο ἐο, δηὰ ουῖἦῪ [ογὰ ννᾶθ (88 ψὸ χοδὰ ἰὼ Ῥμ)ὶ]}. 2, 11.) 
“Ἅ ζαϊϑοκ ἴο (Π|8 πγχαὐεβίγ, [δῖ δ᾽} {πἰηρβ δου μὶ ἰδ τὸ (6 ρίονγ οὗ 
(μ6 αι τ, ἴδαῖ ἐἴ δου ά ὃς τηδαϊεβδι (πὶ (18 νν88 (ῃ6 νους οὗ 
(οὐ, ἀπά (ἰἰαῖ ἤθηοα (6 νυν ἱϑάοιῃ, Ὀδηδνοϊοηςα, δηὐ Ὀεμεῆἤσοδῃος οὗ 
με Θεἰῖγ, ταϊρθς θ6 τποτοιμ ἷγ ὑπάεγϑοιοοά δηὰ δοκηον]εάρεα. 

Βυι ἰξ 18 οϑὶ ἱρὰ 6 βασιλεία τοῦ χριστοῦ ἴον [8 ΓΕΆΒΟΠ, ΠαΙΕΪγ, 
84. Ὀεΐῃρ' οοπηχολ θά ἰο, ἀρὰ μοτίοτηλο ὧν (Ὠγὶϑί, ᾿πουρὴ αἵ τμς 
5816 ἰἶγπη6 1ἢς Εδῖῃον δοσοῃ ]δῆθα [ἴ Ὀγ (1861. Νόοῖν {μα [ο]ίον- 
ἰὼρ; ογάβ, ἴδειν τὴν βασιλείαν τον Θεοῦ (εε6 ἐλα κΚίηφιίοπι ὁ Οοα), 
ἅτε εαιίναϊοηϊ ἴο εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ (ἰο οπίετ᾽ ἱπέο 
ἐλε κἰπράοηι ὁ συα). Ἐογ (μὶδ μῆγαβε 18 ἰηζοσογδηρθὰ νι ἢ (ἢς 
ΟἴΟΓ ἰὴ νοῦ, ὅ. δηὰ ϑἰση ϊῆεβ “" ἴο θὲ ἃ οἰτΖβ οὐ Οἰγβι 8 Κίηρ- 
ἀοπι,"᾿ δηά οσἰὑπ οἤὔεοίω, (υἱιἢ. οὔεεί,).) ““ ἰο ραγιἰοἰραία ἴῃ 118 ὈΘηΘΗ(8 
δηα ὑ]εβδίηρβ.᾽ Βαϊ (8, ἃ8 οὐὐ [“ογὰ ἰπαϊοδίθβ 9 Νἰοοάειμ8, 
σδΩοΐ ὨΆΡρεη δχοορίὶ ἴο ἴποθα ῆοὺ ἤᾶνα Ὀδθὴ ὁὸγη αϑαϊν, ἰ. 6. 
“ὁ τοί! ἢν οἰδηρεά ἴῃ τηϊηά, δηᾶ γεϊογῃγθα ἐ ᾿ ἴδ. ΕῸΓ (παῖ ἴἢ6 
Ῥθγαβε γεννηθῆναι ἄνωθεν ἈδΔ38 διςἢ ἃ 8666, ΘΟΥΘΙῪ ἰεαγηθα δηά ἴῃ- 
6] Πρ οηΐ ἰῃίεγ τοῖον νν}}} σγδηῖ. Τῇ ΟὨΪΥ 4υδδίϊοῃ 18, ῬῬμείμον ἰΐ 
δι ρτ)} [65 εοἰδείλαὶ δηαὰ αἰυΐπο, οὐ πειῦ ροπεγαίϊοη, διὰ νυ μοί ποῦ 10 ὃς 
Θαυϊναϊεηῖ ἰΟ ἀναγεννηθῆναι. ΤΠ ΙαἴοΓ τηοᾶς οὗὨ ἰηϊογρτγείαϊ οι 
ΒΘΘ8 ἴο ἢθ ἴῃ6 ἤθογα ψγοῦδοϊα ; δηὰ οδρίαϊην ἰΐ 18 1ὴ {1118 ΘΕΏ86 
υϑεα ὕγ Νοοάξημιθ ἰῃ ἴϊπ6 ἔυ] ]οννὶηρ; νεγθθ. Νον ἄνωθεν τηλγ Ὀ6 
ἴνονι αὐοῦξ ΟΥὙἩ ἀπε; 88 ἴῃ δ]. 4,9. Αραίη, ἰἰ 18 ονϊἀδηΐ {πδῖ 1ῃ8 
ἔογιηυΐϊα 8 ἀογινεά ἔγοιῃ 8 δ τ] 6 ἴο (ἢ6 πδίΐυγαὶ οὔρίη οὗ πηδῃ, 
(48 18 οοῃηβιγιηβδὰ ἣγ 1, 13), αἰ πουρὰ ἴπῈ ορὶηΐοη οὗὨ [υἱρῃεοΤοις 18 
Ὡοῖ ᾿ΛΡΓΟΌΔΟΪΕ, (ἢ δῖ ᾿ἴ 16 ἀδγίνεα ἔοτ ἃῃ Ἔχ ργαβϑίοῃ 1 1186 Διηοηρ, 
ἴΠ6 768, ΠΟ υδοὰ [0 88Υ {πδὶ μτγοβοίγίεβ ὑγεγε ὈΌση δρϑίη, δῃηὰ 
ἔγοπι Ὀδίπρ; δοηβ οὗ {πεῖς πϑίυγαδὶ ραγθηΐβ, θθοδπλα 80ὴ58 οὗ ΑὈγδμδ,. 
11 τπογεΐυγε ἀσποίθβδ, ἰἢ ἃ βϑποῦαὶ ννᾶν, ἴο 6 ἴοίδιν σπδηρχε ἰπ 
ἀπουρΐ, αἰβροβίιίοη, δηάὰ δοίΐοι :᾿᾿ βίῃοθ "6 0 18 ταζεηδγεῖα δ6- 
ξἰηβ ἰο {{᾿ηΚ, ἔδ6], δηὰ δοὶ φυϊίβ ἰὼ ἃ αἰ ἤἴδγεωϊ πηϑῆπασ, ΟἿ] (18 
οὗνδηρα 18 Ὡοϊ {Π6 866 ἰῇ δνϑιν ἤδη, Ὀμζ 8 ναγίουβ, δοοοσζαΐϊηρ ἴο 
{π6 τηοάεβ οὗ (Ὠἰηξίηρ;, ἔδε!πρ᾽, ἀπὰ αοιϊηρ, νγὨΐϊ ἢ ΔΩΥ ΟὯ6 [88 
δ Ὠογῖο μυγβαθα. Απηά ἤεοῖθ Ὀδ 1ἰ γοιβοιηογεὰ (ναὶ γα Ὀδίου 
τογηδτ θα) ἴμαὶ οὖν [,οτά, ΠΘῈ τἰϑίηρ; {5 ἔογπμα, Ὠδὰ Γείεγεηοα 
(0 (6 “ειεν5, δὰ {ποεῖν ργοοοηοεῖνοὰ ομίηἱοη8 γϑϑρεοίϊϊηρ πε Νῖ68- 
δἰϑῖν, δὰ τηδβηὶ Ὀγ ἰΐ ἃ (οἵα! οἴδησε οὗ τομαὶ, Ἂβρϑοῖα! ν νυν τὰ- 

ΝΟ, 11]. 3Ὲ 
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ξατὰ το {πεῖν ποίϊοηβ οὗ πε Μεϑοίαῃ δηὰ ἢἷ8 Κίπράοπι, απ ἴο ςἤευν 
(παῖ οὗ (9 ἰοϊαὶ σἤδηρὸ [ΠΟΓῸ νν88 πϑϑα ἰο ἴΠ6 υἱεισίϑὴ ρεορίε, οἵοῦ- 
υνὶδα (ΠδΥ ΠΟΙ ΓΠΘΓ ννουϊά, ΟΣ οουϊιὶ, ραγιϊοὶραία ἰπ 1Π6 Κίηράοιῃ οὗ 
(6 Μαεδβίδῃ : τυ !οἢ ἴδοϊβ δηαὰ δχρογίθησο δἰίεγννεγάβ ἰαυμηϊ. ΕῸΓ 
1: ἴα πηδηϊξοβί τυ ἸΟΥ ΠΊΒΩΥ ΕἸΤΟΠΘΟΙ5 ΟΡ᾿ἰοη5 νν88 ἴθ Ζονν δῖ 
τηϊηα ἔδίιογειὶ, απὰ ΤΟΥ ΌΥ ἱποδρβοϊταἰοα ἔγοπι ἔογῃχγίηρ τίσ οοη- 
ςαρίΐοηδ 88 ἴο ἴπε παῖίυγα οὗ ἴῃ ΝΜ ββίδῃ 8 Κἰἱηρήφοπμη. Νοῖν ἰη ογάοσ' 
ἴο {Π6 δοοοιμ}}5Πτηδηῖ οὗ [Ππἰ8, [πο86 ἱταρθαϊπηθηΐβ γεγα ἴο δ6 τὸ- 
τηονοῦ, δηὰ ἴποϑα ργοϊ]σθ8 αὐαπάοηρα ; ἃ πέιο πιϊπὰ νγὰὼβ ἴο δ6 
αϑϑυπηρὰ ; ἔς λοίφ ἡπαη ννὰβ8 ἴο ὃὉὈ6 ἴοί4!}} Ὁ Ομδηροαά ἰπῃ σεϑρεοῖ ἴο 
Ὠιοάδβ οὗ (πηκΚίπρ' δα ματα οὗ ᾿ϊδ, δο 88 ἴο δηϊογίαίη αυΐΐϊα αἰβοτ- 
δηΐ βεηςπηοϑῖ8 τυ ἢ Γεβρεςῖ ἴο αἰνίπα βιιδ)θοῖβ, δηὰ εβϑρθοίδ!ν ἴῃ 
τοραγὰ ἴο {πὸ Μεβϑίδῃ ; ἴο τεροϑα ἴπαὶ ἔαἱ ἢ} ἰῃ Πίπι, νυν] ἢ τΠοΥ Παὰ 
ὨἰΠοτῖο ἀεηϊοα πίη), δὰ τερυ]αῖς (Πεὶγ τυ λοΐα ᾿ἶνθθ δηὰ δοϊΐοηβ δο- 
οοαϊημ ἴο {86 τὰ]ς οὗ Ο γί ϑιίδη ἀοεϊγίηθ. ΤΠ 8 τγὰ8 τὸ γεννηθῆναι 
ἄνωθεν. Απὰ ννο}] ἀἱά Νἰοοάεπγυθ μπαονείαπα ἰΠ6 ἔοτοα οὔ τε ἴογ- 
τα]α, παν, τημδὲ 80 πᾶν υμόογεβιοοῦ ἱἰ, ἱΥ 1ἴ νγὰ8 Ἔπιρ]ογεὰ ἴῃ οοα- 
ἵγοη δοςορίδίίοη διηυπρ ἴΠ6 76 νν8; [Π|6 ΟἿΪΥ τηϊϑὲ ἤᾶνα βεοοηγοᾶ 
ὑοπάογῆι! ἰοὸ Ὠϊπι ἦοισ βδυσἢ ἃ σῆδηρεα οουϊὰ Ὀ6 πεοόδεαγὺ ἰο ἐδό “ειυϑ, 
δηὰ πονν 76διι5 σοι 84Υ (παῖ ἴα «9 6ννίϑἢ μεορία τνουἹά ποῖ διὰ 
οοια ποῖ ροββθ88 ἴΠἸ6 Εἰ πρΟΓΆ οὗὨ ι})6 Μεϑϑίδι, ἢ} 688 Ὁ. θεΐῃρ θΟΓ 
δρείη. {({Ἰ ἰπλδη.) 

4. πῶς δύναται --- γεννηθῆναι γέρων ὥν. ΤὨΪϊ5 ηιεδιίοπ ἀοο5 ποῖ 
ἰηνοῖϊνα πηοσουδλί ΠΥ δηὰ ἢαϑι [0 858 (ο [ἢ βεηδὲ οὐἁ ἴπε ζογηυα ἐο 
δὲ δογπ σραὶπ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἱπηρ 65 ἀουδι τυβαῖῃεῦ διιοἢ ἃ οἤδηρα οὗ ἴΠ6 
δεν ῖθ ἢ μεσρῇε, 88 νυν δῖ οὐγ [ογὰὶ τηθητ δ, ν γα Ἔνθ ποοοϑατῷ, 
Δης νυν] οἢ ἱπάδεί βδεοηθὰ τὸ Ν σοάδηλιϑ ὯῸ ΠΟΤῈ ροπεδίδίε (ἤδη ἔῸΓ 
οπα ῆΟ [88 ργοσῃ ὑὉρ (ον ἴπαῖ 18 {Π6 βεῆβε οὗ γέρω») ἴο δρρΐῃ 
δηῖον ᾿ν18 τη οὐ ΠΟΓ 8 νοῦ, πὰ Ὀ6 ὈΟΓΗ : 80 ϑ[0 0 ΟΣ ννα8 {Ποῖ ννἢ]}, 
δη 50 υηγἰο]άΐηρ; {Ππεὶγ ρτοὐυάΐοοβ. Βυῖ ὕδδυ8 δῆοννεα 1 ἴο "6 Ὀοίἢ 
πεοοϑατῃ ἈΠ μοεεὶῥίδ; ΔηΠ ἢδ ΠΟΥ τεέρεαίς ναὶ ἢθ ᾿ιδὰ βαϊὰ, δἵ 
ἴῃς 5δ8π|6 {1π)6 εὐρίαὶπὶπρ ἴῃ6 παίυγε οὗὨ ἴπθ {πἰηρ, Ὁ δάἀάϊηρ (παῖ 
{Π|8 15 Ὀγουρῆϊ δθοιυῖ ἐξ ὕδατσε καὶ πνεύματος, ἴη6 ἔογΓΔΟΓ οὗἨἉ φ ΠΟΙ 
15 ἴο Ὀ6 υπήογβίοοα οὗὨἩὨ δαρέϊεπι, (ἢ Ἰαίτετ,͵ οὗὨἨ [ἰἸ6 ΘΠΟΓΡῪ δπά ορογὰ- 
(ἰοη5 οὗ τς Ηοίψ δρίγὶ, απξοϊάϊηρ; ᾿ἴ86}} ἰπ {πὸ τηϊπ8 οὗ τηθη ; οὗ 
οὗ {π6 αἰϊνίης ἀοοίτῖηα 1136}. ΒῪ διιοἢ ἃ τηοάς (ουὐγ 1Ἁ,ογὰ ᾿πἰϊτηδίθ5) 
ἃ τηοβῖ 58] υἱτν σἤδηρα τηὶρς Ὀ6 εἰεοίθα διηοηρβὶ ἴΠ6 796νν8, δηά. 
τμαῖ ἱννοίο! ἁ, 18ἴ, Ἔσέεγπαί, ἴῃ τεϑρθοῖ οὗ γεϊρίοῃ δηὰ μι ]ῖς ννοῦ- 
8ῃϊρ, δηἡ Ὀγοῦρῃν δθουϊ Ὀν Ὀαρίΐδι, οἵἷὐ {Π6 τεσορίΐοη οὐὨ ννδϊςοϊ, 
απὰ {ππῸ Δραηἀοηπιηθηΐ οὗἩ [πὸ ον 5} γε ρίοη, {ΠῸΥ δου ὰ δε γασα 
1ηε Οἰγιϑιΐδη οὔθ, δηὰ οοπιπίθης6, ΟΥ̓ αἱ ἰδαδῖ θηραρε ἰπόπηβεϊνος ἴο 
σοπητηδῆσθ, Β0ἢ ἃ μετάνοια (εὐαπρο οὗ πιϊπη) ; Φά]γ, ἱπέετπαί, ἴπ 
Γοβροοῖ οὗ ορϊῃϊοηβ, ἤθε! !ηρθ, δῃα ὨΟΙᾺ] ΠΗ] 185, δηὰ ψῃΐϊοῃ ἴἢ6 
ΤΟ εϊβιίαπ ἀοοίγ πα τϊσῃϊ ργοήύσοα δηὰ εβεοὶ, ρσγονί θά {ΠΟΥ ρογ- 
τηϊτιοὰ {παι β6 1 νο9 ἴο Ὀ6 ὈΥ ἰΐ ἱπδίγυςῖοά, οσογτγεοῖθα, δηα τεοξογπηχοα : 
δηὰ ἴδαῖ ὈΥ 50 οἢ ἃ πηοάξ, δῃηὰ βυςἢ ἃ οἴδηρε δοηβ, οου]ὰ πεν δὸ 
βιιοά το οὐϊδίη ἴδ Κιηρήοηι οὗἉ ἴπ6 Μεεβοίδῃ. 7)ιογϑίοτε {686 ννογὰ8 
δρρογίμϊ ἢ ργορουῖν ἴο ἴἢ6 “εισδ, δὰ δα οἵ πε δἰοης ἴο ὃς 6χ- 
Ρἰαϊοά. Νον {παῖ Νοοάδηιβ τηϊρϊ ποὶ ψοηάσογ ἴπδῖ εις αἶδο 
“ΕΓ (0 6 ὈΟΙῚ ἀρδίη, δηὰ πιρῆϊ πὸ ἰοηρεγ ἀοιιϊί ᾿18 ροβ51 0} ͵} 
δηἃ πεσε ϑϑ {Υ, Οὐγ [ογὰ δΠΠπιϑἰγαίς58 (19 νυ ἢ ἴῃς ΓΟ] οὐτίηρ; ἐχαιρίδο. 
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. 6. τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς --- ἐστι. Τἤαδα ᾿ψΟΓ5 ργοβοηΐ 
8Β0η16 αἰ που] γ, δηὰ πᾶν δογεοΐοσα Ὀδθ νου] ἰηϊεγρτγεῖοα, 
1]. ϑοδβ υἱηπογβίδηα ὃν Πεβῆ, παίωγαϊὶ υἱοε, ἀπὰ ὈΥ δρὶγίί, 15ῖ, 1Π6 
Ὀϊνίηο ϑρίγι; 2αϊγ, {πΠ6 Ὀοι6Γ πη οχοϊοὰ Ὁγ ἰἴΐ; δπὰ (ΠΟΥ͂ ρᾶγα- 
ῬῦΓαϑα ἴἢ8 : “ἢδ [δεῖ 18 ὈΟΤΏ οὗὨ νἱεΐοιιϑ ΡΘΕ ΒΟΉ 8, 18 νἱοίουδ, δηᾶ 
οὗ ἃ νἱεἰουιβ ἀἰβροδί(ίοη ; συϊ ἢς {Ππἴ 8 Ὀογῃ οὗ τῆς Ὠϊνίης ϑρίτγὶζ, 
18. ἀϊνί πεῖν ἀἰθροβεὰ διὰ δβδοϊο. " ὙΠ18 ᾿πἰογργεϊδί ἢ 8 σογ ΔΙ ΠΥ 
οΟΥΓοΒροηάεηϊ ἴο ἴΠ6 υϑᾶρὲ Ὀοίῃ οὗ ἰῃ6 ΟἹ δηὰ Νενν Τ εβίατηθηΐ, 
Οἰδοσθ τ Κκ (Παὶ οὐγ ]ογὰ πὰ σεξέγεμοθ ἴοὸ ἴπε ορμίπίοη οὔ {Π6 
ον, {παι (ΠΟΥ τνοσα ἀθᾶγ ἴο ἀοα οἡ δοοουηίΐ οὗ (Πεὶγ ργορθηϊζουβ, 
ΔὨΑ δοῃα Πεὶγβ οὗ βαϊναϊίΐοη. Βγ Μεεῆ, ΠΟΥ βαγ, ἰῷ τηϑθδηῖ ἠιμηαη 
παΐμγο, δῃηὰ ὈΥ̓͂ δρὶγὶϊ δρίτίμαὶ παίζἰυλίψ. .-““ΤΏΘ ννογ8β ἀγὲ δαάεά 
(ἐοητίηα ἴἢ6 0} ἴο βϑῆενγ (παΐ ἴπ6 6νν8 πᾶνῈ Ὧ0 οἰδίτῃ οὗ σίρῃς ἴο 
1}16 Μεβ518}}8 Κηράοτῃ οὐ (ἢ βοοσα οἱ δι ν γ, Ὀὰϊ τημδὶ σΤεσεῖνα 
Ὀγ {86 ἀϊνίης ἀἰδροθιτίοη οχοϊϊοα ὃγ ἴπ6 ΗοΪγ ϑρὶγιῖ, δὰ τπεγεξοσα 
(μ8ὲ ΤΕρ ΠΟΥ Οἢ 16 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο0 ἴη6 δεν. ΤὨΪ8 Ἰηςογργοίδιίίοη 15 
πο υηϑυρροτγίοα Ὀγ ἴῃ ὠδμς ἰοημεπαϊ, δῃ 18 Όγ ἔδὺ (6 τηοβῖ ϑιιῖ-- 
40}]6 ἴο (πε οοπίοχί. Βαυῖΐ νυν σον νΔῪ "γα ἱπίοργοῖ, οἠδ [Ὠΐηρ; ἰ8 
οἴεβδν, {πὶ Ὁγ 16 Ποῖ ϑριγὶέ τ} }8 τοξοιτωδλιίίοη οὗ ἴῃ6 λεπιαπ πιϊπὰ. 
ΙΩΔΥ ἴγυγ 6 εβεοίεοα ; δηὰ ἰῃογοΐογα ἱζ οουϊὰ ηοῖ δϑϑῖὰ βίγδηρσε ἰ(ἢδί 
{86 7ἐνν8 ψεσα (0 Ὀ6 ΒΟΙΏ δρϑίη. (Τι[π8ὴ.)} ὁ 

8. τὸ πνεῦμα ὅπον θέλει πνεῖ ---- Πνεύματος. Ηδστα 6515 8Δ449 8Δῃ. 
ΘΧΔΙΏΡΪ6, ἀοὰμυοοὰ ἔγουΣ ἃ νν6}} Κηόοννῃ ΟὈ͵δθοῖ, ὑνῆοβα ἔογοα πηδᾶν ἰη- 
ἀεοὰ ὃς ρμεογοεϊνθα, Ὀυϊ (Π6 ηιοάθ οὗ ννῇοββα ορδγδίΐοῃ ἰ8β ηοΐϊ (δο- 
ΤΟΌΡΉΪΥ υπάογβίοοα. ΒΥ ()]8 οὔν [ογὰ τηδϑηῖ ἴο δᾶγ, ἴπαὶ διὸ} ἃ 
ομδηρα νγὰ8 ποῖ ΟὨ]γ ροβϑὶ δα, θυϊ οογίδί Ὡν σου ὰ ἴδ κα ρμἷδος ὑοίὴ 
ἴο δενγθ δηὰ Οδῃί 63. β 

ΙῺ (Πα ἱηϊεγργείδιίου οὐἅἁ (8 ραββᾶαρθ οοϊοιηθηζαϊοσβ ΟΣ ΘΓΙΥ͂ 
ψαγ δα ἢ ορϊηΐοη. ΓΏΘΥ ἃΓῈ πονν ἤοόννενεῦ ἀρτεοᾶ, (πὶ 7εβὺ8 ἰῃ- 
ἱεπάεά ἴο "]Πυϑίταίε ἃ δρί γἰϊ8] {γα ἢ ὈΥ ἃ δεῃβι]ς οὐ]εοῖ ; δπὰ (παῖ 
ὮΥ τὸ πνεῦμα ἢ τηεδηΐ ἐδε υἱπά. ΓΏΘΥ ρΑΓΑρὮΏΓγαβα (Πδ μβϑϑδρ8 
ἴἢυ9. ““Τίϊα νἱηὰ ͵5 ποῖ τὴ Π6]ὰ αἱ (86 ν}}} οὗ τηθεη, Ὀυϊ 18 ὈΟΓΏ 6 
Ὀγ 1 οὐ ἱηιρεῖυδ τ Πογβοενο ἰτ [ἰϑίοῖἢ : ἤονν ἴγδῃς}}}} δηὰ 
δ]εηΐ, ον υἱοϊθηΐ δηὰ βϑῃϊίηρ ἔγομι οὔθ αὐυϑγίοσ ἴο δηοίῃογ, 
δηὰ αἰβιυιίορ, ᾿ἴ86 1 ΤὨγουρ ἢ 4}1 ρΡαγίϑ ; εν ποίηρ, 1186} Ὀγ. 115 εἴἴεςί8, 
80 (ῃδῖ γε ιοᾶῦ δηὰ ρεγοοῖνε ἰ8 ἴογοθ, ἔδεϊ 118 εβξεοῖ, γοῖ πϑῖῖ ΠῈΣ 
866 ἰΐ ΠΟΠ16, ΠΟΙ ρεδγοεῖνε 1 ἀδραγί. ϑοιηείἰηρ οὗ (ἢ18᾽ ϑοτῖ παῖῃ 
{π18 βρίγ8} ρεηρσγαίίοη. Βγ 118 βεογεῖ ἔογοες 6 πηϊμὰβ οὗ χηθῃ 
ἅτε δρίϊαϊθα, δηὰ ἰγϑηβίοσγεα : δὴ οἴεοϊ 18 γείέ, θυ 18 ὠπάοβη- 
αὐΐε." ὙΜΉΝ τεδρϑοῖ ἴο {τ βδθη8εὲ δηᾷ δρρ!!ςδίίοη οουομοὰ ἴῃ Πα 
ΟΓά8β οὗτος ἐστι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος, αἰτηοβί 
ἃ}} οοπητηοηίδίουβ Ἔχρίαΐη ἰὶ οὗ (6 σμδηβα οὗ 4}} τζθη οὗ 811 {{π|68 
Ὀγ (6 Ηοὶγ ϑρίτγιῖ, νος 8 ἃ τιοϑί (σὰ δῃὰ Ἴοσγίβιη {αεέ, ἰπουρὶι 
18 πηοάδ σαη ὈΥ 0 τηθϑι8. Ὀς ὀεῆπεά. Βυϊ 5ῖποθ ἴΠ6 ἢ ΟΪ]6 ῥρδββαρδ 
ρογίδϊῃβ ἰο ἐλοξβά τἰη)68, ψὰ ουρίνῖ (1 {π|ηΚ}. 10 ἴδκα [86 ννογάβ 
δροεὶϊαϊῳ ὈΓ τῆς τη οὗ {παὶ δρε, δῃὰ εὌχρίαίη ἰὲ οὗ [η6 υβκηονῃ 
Ρτυμαρϑιίοη οἵ ΟΠ εἰβε αι δσηοηρ; ἴ(Π6 απ 68 αἶβο, δὰ ἴΠ6 βα]- 
ἴδΓΥ οἴδηρα δηὰ σεξογηγαίίοη ννῃῖο, Ὀγ (πε αἰὰ οὗ {πὶβ ἀοοίτη6, δηὰ 
(Ὠγουρὴ (πα ορεταίίοη οὗ {π6 ϑρίτγιτ, τοοῖκ ρίδοε ἰῇ (δ λοῖε ὠογία. 
Βυϊ ηονν Νίοοάετηιβ ὑγρὲβ ἔυγΠεΣ αυεδιίοηβ, ποῖ Ἰηάθεὰ ἱπηραρη- 
ἵπρ; οὐν μον 8 αβϑϑεγίίοηϑ, Ὀὰὶ βίαν] Ὡρ; δ (Π6 νουοίέῳ οὗ ([μ6 1Πϊηρ;, 
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οὐ δεΐπρ; ἰδἀογεᾶ Ὀγ ρῥγεοοηςείνοι ορίηΐοηθ ἔγομι θη ΓΟ Ϊ Υ σΟΙρτα- 
πεηάίηρ;, ἴΠε δεῆϑε οὔ ἴῃε ἀΐδοοιγθα. οδίγθυβ ἰπογεΐοσα οὐ [ΓΙ ΠΟΓ 
οχρίδηδίίοη, ἢ 85Κ98 ἢονν 1ἴ Πηυ5ῖ ΟΥ σδῃ 6, παῖ ἴῃ6 ΦὨ] ρεηςώ, 
Ρίουν, ἀηά ΠΟΙΥ Ψενν5, ϑῃου ἃ ανα ἴοὸ ὉπαογρῸ δυοῖν ἃ σμδηρε, ἢε- 
δΕΒΒΩΓΥ μΕΓΠΔρ8 ἴο (ἢ6 Οεπέϊίοα, (νῆο, πα ϑυρραβίθ, οὐρῃϊ ἴο 8 
ὕογη δραΐη, ἢ ἐλὸν σου] ρμαγιϊοὶραία ἴῃ {Π6 δ κὰν οὗ {πε Μοβ-. 
οἷδ,) θυ ἡσὶ ἴο ἴπΠ6 ἀξεσεἀαπία οὗ «ὐγαδαηι. 10 ἢΐπι ἴἴ βεοιηρὰ 
ἱπογοάϊ δα τπαὶ ἴῃς “96νν7ἰ|98}} ροομῖα βου ὰ ἔοτηι δυο δ τοηθοῦβ 
οι οῇ8 οὗ ι}ὲ ΝΜ οβοϊϑ ; οὐ ἢ {πουρὶς ἀς ποῖ γυΌ δῦ] παῖ {ΠΥ 
σουϊὰ ονοῦ πιΐἷθ8 οὗἩ πὸ ϑαϊνδίίοη ἴο Ὀ6 οδίαϊησθιὶ ΟΥ̓ ἴπΠ6 Μεβϑίδῃ, 
γτουη ἶϑο ἰο δπά ἀδϑί᾿ πο ΘΒρΘΟ ΔΙ ν ἔου ἐλει. ὍΤΠογοίοσα οὔἍ 1 ον 
Ρερ Ϊε9, σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος, δο. (Πη!δη.) 

10. σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος --- γινώσκεις. ἜΠεΒ6 ἔου νΟΓΒΟΒ, ΠΔΙΠΟΙΥ͂ 
10, 11, 12 ἃ 13. τᾶν ὕες 18 ρΡΑΓΑρΡἢΓαθο : “ΤῸ γοὺ βιιγεῖΐγ, ἃ 
ἴοβδοδον οὗ (Ππ Ψενν8, απ νοῦ ἴῃ ἴῃς ϑογρίυγοθ, ποιπιηρ, οὗ {ἢ]16 
Βούῖ οὐρῆςζ τὸ 5δεῖ ἰηογεάίδίο, οὐ ᾿νοπάθι]. Κηονν ἴμοη πα 
ννῃδῖ 1 δεν 18 τπιοϑὶ ἴγυ ἀπ οεγαίη, [Πουρἢ ᾿ς πᾶν 86 πὶ ηττου τῆν 
οὗ Ὀ6]16Γ, αὶ 6 ποῖ βατη ἰδ ἀν ἢ ΔΙΏΟΠρ {86 Θϑδδίδυ ἤθδαβ οὐ ἀος- 
Ἅσίης, λυ ἢ 1655 [ἢ ποτα αἰ βίσς ἀπά τεσοηαϊθ. 11 ἴθ, 1 Γορυδῖ, 
ΔΙ Ορ ον ἴγυςε Δηα οογίδιη; ΠΟΙ ΠΕΡ 18 ΒῺΥ ΟΠ6 80 ςοιηρείεηξ (0 
ὉΏγᾶνοὶ (086 Ἠιυδέοτίοα ἃ9 ἴπΠ6 Μοπθίδἢ, Ποὺ σης ΠΠἸῸΠ) Ποᾶνθῃ, 
ΠΕ α 6 ὈΕΙΌΥε εχ διθ ̓  ὍΤΒΟ αἀττ οὗ ἴπ0 ἀὐρυνηθης 8, ἴο ρτο- 
ουτο οΥε τ ἴο νυνδδῖ δαὶ Ὀ6Θη, ΟΥὁἨ νγὰβ ποῦν [0 Ὀ6 μεορουηθοά. ΟὟἿΓ 
Ἰ,οτὰ αἰἥττη8 (ἢ ἢε 15 ἃ Βείΐηρ ἰῃ τνῆποσπι ἐπ ρ]Π οἵ ἤβι ἢ πρῃς Ὀ6 
τοροβοὰ ; ρδϑηλις ἢ 88 ἢ Κηθνν {Π|656 1Π|Π 65) ηοὉ Ὀγ ἀϊνίηθ 1ϑΒΡ᾿Γἂ- 
ἘΙΟΩ ΟἾΪΥ, ἃ ΠΙΕΔΏ5 ὈΥ ἡ οἢ (ἢ6 Ῥγορῃοῖβ φη]ογεὰ ἀϊνίπε Κπον- 
Ιεάρε, Ὀυῖ Ὀγ ἃ υἱγέμε οΓ ἠΐϊδ οὐπ, δῃηὰ παίῃ Ὀγουρῆς {πεῖβ ἀοννὴ 
δοπι Ἠδαυοι. ἘῸΥ νοσ' 18. σοπόγοβ ἢ νετ. 11, δηα ἴθ οοηβιτηᾶ- 
ἴοΥΣγ οὗὁἨ {Π6 ροβιτἱοη Π6ΓΕ ἸδΙαὰ ἀονγῆ. 

᾿Αναβαίνειν εἷς τὸν οὐρανὸν 8 τὸ ὃὈ6 υηἀεγβίοοα οὗ ρερμεγαϊίπρ 
ἑπίο απὰ ὑπαπὶ[ϑεὲϊηρ ἰκ6 τοροπάϊία ἰπίπῃρς οΓ Θοὰ. ((οιηραζα 
Ὠεαῖ. 80,192. ἤοιῃ. 10, 6. Ῥτον. 30, 4. Βαγυςῖ 8, 49) ϑιιολ 
ὯΟ ὁπό σοὐ]ά Κηονν Ὀυΐ [ἢ νἱὸς τοῦ ἀνθρώπου (ἴῃ6 ΜερεὶΔἢ),. βίη 8 
ἢ οΔη)6 ἥἤγοπι ἤδαυόπ, ἈΠᾺ τοῖς ἐπ ἢδαΌΘΝ : [ὉΓ 80 ὧν ἰδ ἴο 6 ἴδκοῃ 
[ον Υδῖδε ὥν τῇδ ἢ ἴΠ6 ργέβεπέ ἱπιοῆπιίε, δηὰ θ᾽ “088 
ἀνε! ηρ ρἷασε 19 ἨδανἊη." Εα]. ΤΉΐθ ργοροβίτοη ἷβ νοσῪ ἀθβοσνίηρ 
ΟΥ ΓΟΙΏΔΥΚΚ, 848 Ῥ ἰδίην ἰηνοϊνιπρ ἴΠ6 οοπγηθηΐοη οὗ πϑῖυνε αηὰ 
αἰν!ης Ἰηδ᾽ο (7 το ἢ ΟΠ γσῖϑὶ πα ἢ ἴῃ ΕΑῖΒοΣ, ὈΘΙΌΓα Πα σϑυηδ ἴο 
1 ἐγ. Οὐ [ογὰ ἠοῖ πη γε υθ Εἶν 5δὸ ἀδϑου θα Μὲ πη56 1, (866 Θ, 
38 ὃ 64. 16, 28. 17, 5, ἃ6. ὅ866 ἃΪ30 1,1 ἃ 18. 8, 81) Αμϑίῃ, 
ὃΌγ τὰ ἐπίγεια 816 τηδαηΐ {ΠῚ Ώρ8 ΘΉΒΥ ΟΥἨὨ σΟΙΏΡΤΟΠΟΠδίομ, 88 ΟΟΠ]- 
Ῥαγεὰ ἰὸ ἴἢε τὰ ἐπουράνια, ἷ. 6, ΤΠ] ρΒ οὗ δ ρῆοΡ ΓΟΘΘΆΣΟΝ δηὰ 
δτεαῖεν αἰ συ ΠΥ οὐ σοτορι μοηϑίοη. ὙΤΠ6 ἰαΐέον νψοτὰβ δὰ ἱπάοδα 
ΘΟΙΏΣΊΟΏΪΥ εχ ἰδ ποὰ οὗ ἢ {Π|ηρ5 ρεγίαἰ πἰηρ; ἴο ἴῃ τεὶρ οὗ ρτδοβ 
δηὰ ρἸΟΣΥ, δηὰ ἴῃ6 ΚΌγΠΙΕΥ ΟΥὨ τῆθγα δαί ἢν Κηον]οᾶρα : Ὀυϊ (δδὶ 
τη ογργεϊδιοη ἰ8 αἴ ναϑησα τὶ (ῃ6 οοηϊοχῖ, Τα τὰ ἐπουράνια 
ΤΟΙΕΥ ἴο (Π6 τηγβίογουβ οοτητηοη οὗ (Ἀγῖϑὲ τ αοὰ, δηὰ ἢἰθ 
ΒΌ ] οἴίοη ἴο ἀδαῖῃ, οΐ ΟἿΪΥ [ῸΓ υὧισβ, Ὀὰϊ Οεηπεϊΐδς. . Τῆθθ6 δὰ 
δι ἢ κα (Πἰηρβ σεγα ἴο [Ὡς δον8 ΟΥὗἩ ἴο86ε {π268 τεσοπαϊζε δηὰ 
τηγϑίοσίουβ ποδά8 οὗ ἀοοίσί πο; δὴ 8γὰ {Ππογοίογα Ὀγ δῖ, Ῥϑυὶ τογηηοαᾶ 
μυστήρια, ἀῃὰ ὃγ Ἀεῖογ (2 Ερῃ. 8, 16.) δυσνόητα, Ἠανίηρ; ργα- 



8717. ΖΟΗ͂Ν, ΟΗΑΡ. 1. , 80 

Ὠδοὰ (0 αἰ ΠΟ γ οὗἨ (1 (ἰΐρβ ἰὴ ηιοϑίίοη, οὖν [μοχὰ μγο- 
οϑείβ, ἔγοῃ) υϑσὶ 14, ἴο εζρίαὶϊπ ἴἤθπλ, δὰ Δήϑνοῦ ΝΙΟΟάοΙη 58 
ᾳυαβίϊοη γεβρθοίϊζηρ (ἢ6 Μεββίθ, βϑῃθνηίπρ ναὶ δογέ οὗ ἃ Μαοϑϑίδῃ 
6 νουϊὰ θ6. [γϑἅεσει τδν οὔϑοσγνεβ, (δὲ οὖῦ [μογὰ ἀἸὰ ποὶ ορεπὶψ 
αοιῦ (Πα Πα τνναϑ [παΐ μειδομδρθ, δι, ἢ 1,158 ἀοουδίοτησὰ πιοάεείῳ, 
οὔτ ᾿τ τὸ θ6 ἐπήεγτθα ἴγοτῃ [ὶβ. ννγογάβ. Εαί..1 Ηδ βϑεϑίωβ Ὡοΐ (9 ἢανα. 
ΘΧΡΙΘΒΘΙΥ ἀξοϊαγεα ᾿ϊπλβεὶ ἴο θ6 {μ6 Μεβϑίδῇῃ (δι Ἰϑαϑὶ {δὶ ἀθθβ ηοΐ͵ 
ΔΡΡΘΑΣ ἔγομ ἴθ ραββᾶρθ,) Ὀυ Βρεδκβ ἴῃ (ἢς Ἑμασγδοίθγ ΝΙοοάθῃ8 
ἴοοΚ πίῃ (ο θ6, Ὠδπηεὶγ, ἃ ἀἰνίηθ ἰεραίθβ, δῃὴ ἴῃ {πᾶῖ ηϊιδ]ν Ὡς, 
Ὠτορουηάβ {πΠ6 ἀοοίτϊπθ σαβρθοιίηρ (6 ΜΘϑϑίδῃ, 88 σοῃίαί θα 'ῃ 
νεῖ, 14, }5 ἃ 16, νυν! ἢ ανα ἃ οἷοβε οοῃποοίίοη. (ΤΙ([Δη.) 

14,15, 16, ΕἸγβῖ, οὖν [ωὐτὰ ᾿ηϑίγιοῖα ΝΙοοήδγηιβ οἡ 6 παίυγα 
οὗἩ (ἢ6 ρΡεβοῃ οὗ ἴπ Μίεββϑίδῃ, οι μα ο4}15. δον φΚὶἪ σοί, ἅπὰ 
ἘΏΟΓΘΟΥΘΡ δῆ ἐδ οπίψ ἱπ ᾿ς κΚὶπὰ (μονογενῆ) : ἰλ6 ΟἸΘΆΓῪ (ΘΔ. ἢ - 
ἰὴ, ἴηδἴ ἢ6 156 ποῖ ἴο ὃὈ6 γεραγήβα 885 ἃ Ὥε͵6 πιαη. Ηδ πιρδηΐ ίο 
δ ὨἸΎ, ἢοζ ΟἿΪ]Ὺ ἴπὲ ἴα ψενν5 ἀἸά ποὲ ὀπίογίαϊη οομοορίϊοηβ δυῆ- 
οἰθητὶν Ἔχαϊίδὰ οὗ {πὸ Μαεββίαῃ, ἰῇ δχρεοίρ' ἃ. ΘΓ τῇδ δηὰ δῃ 
ΘϑγτὮΪν μγΐησθ; δγ, (παὶ (η6 {{|6ὲ Τεαολθν δεπὲ ἤγοπι Οοά, ξίνεη 
Όγ Νι)οοάεδιηιιβ ἴο Ὠἰπη56] ξ, ἰ8 ἔα Ὀεΐονν ᾿ἰ8 αἰνίμα ἀρ γ. ΕῸΣ 
ΝΙοοάδιηιϑ, ᾿ξ βϑεπηθ, γερϑγαθα ζ6βι15 ἴῃ τὸ Ὠίρ εσ ρῶς (ΠΔη ἃ 
Ργορῃοῖ, ΠΚοϑόδη {Π6 Βαρίδι, 411 ργορῃοῖβθ θεϊηρ [Θο θῚ8 βθηΐ ἔγοτῃ 
αοά. Βιυῖ ἃ ἴδν Βὲρίνον τα βδίοη δὶ ΟΠ γϑί, αἂ8 Ὠανίηρ θεθθη, δεΐοστθ 
Ἦδς ννᾶβ δαὩϊ, Δἰνναγδ εοἰέλ ἐὴφ Ἑαΐδετ. Ἡδῆσθ ψὲ τῇῆλγ ἱπέεν (ῃδΐ {πὰ 
ἀπ]ς νἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἴῃ ΟΌΓ [υΟΤ 8 μῃΓΑΘΘΟΙορσῪ, γγὰ8 ποί ἃ ὕΟΓῈ Ὡς 
οἵ οὔέοε, Ὀὰς οὗ ησέμτα δρὰ ὑϊγίθ. ἘῸΓ εδιι8 ννὰβ [ἤθὴ ζοβοίης 
υδᾶαΐ εοτέ οὗ ρετεοὴ {|| Μεββϑίδῃ ννᾶβ [0 ῦε ; δηΐ ἴε μαά οδ]]Ἱοὰ ἢΐωχ 
Ὡρΐ ΟΥΪΥ {ἰἸὸ ϑοπ οΓΓ σοὰ, δῃὰ ἴπᾶῖ οηἷν ἴθ αἷς κὶπά, Ὀθαϊ ὨΔ4 5854 
{παῖ 6 σϑὴξβ ἀονὴ Ὸπ) ἤθᾶνρη, δηα ννᾶϑ ἐπ ἤδδνθὼ : ψ ἰοἢ οου]ὰ 
06 βδ]4 οὗ ἢο Ἰπέγθ ἢιαπ, Δῃ4 τῃογθέογα ἠοΐ οὗ (6 δΜεβϑ ἢ, ἃ8 βιιοῃ. 
ΕἾπαΠγ, οὖν [ογὰ ἀθοϊαγεὰ ἢϊμιβοὶῦ τὸ Ὅ6 86 οὐγεεί οΓ ζαϊ(ἢ, οἡ 
ΟΠ ἀδρδηάδ (ἢ δβαϊναίίοη οὗἉἨ ἜνεγΥ μάν 4] οὗὨ τ86 ννβοϊα Ὠυτηδῃ 
ΓᾷΘΘ : ἩΏΪΟΏ 8180 ἰδ Βρμ)οθὈα (0 μο ομδ οχοορίὶ ἐδ6 ἐγ Οοά. 
ἘγΟΩι 81} (ἢΪ8 1ΐ 19 πηβλιίβοβὲ, [μαΐ Ὁγ δοη οΥΓ Ορώ πλιϑῖ μθγα θ6 ηᾷοῦς- 
βίοοί, ὅοὴ ργορεσγίῳ 80 οδ] δά, 1. 6. δαιδὶ νυ {Π6 Εδί ποῦ, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ τεβρεοὶ οὗ ἀϊνίμε οῆςο5 δῃᾷ ἔψμοί:οη8, μυΐ παέμτγο απὰ οτὶρῖη, 

ΕὨΓΙΠΟΓΏΊΟΓΟ, ΟΟΓ Ἰῳοστὰ ἰδαςῆο5 Νἰοοάθδηγιϑ, ἰΠαὶ ἴῃ6 Μοϑοὶδῇῃ 
9114}} ἀΐδ.: νυ Ὀΐο ννὰ8 ἡ οοηΐγωι ἴο 41} [ὴ6 οχμοοίαιίοηβ. οὗ ἐδό 
768, ΤΩϊθ ἰῃθη ἰδ δηοίμος σφ 9} ἀρείτιμθ σοηςογηϊηρ; 186 Μεβ. 
ϑ'Δἢ ; (ἢ6 ἔοιτῃοσ δρρογίαϊηϊηρ [0 18 ρεγϑοι, ἴἢς ἰαϊίοΣ ἴο ἢ]5 τρογζ, 
Ιη σοιηπμηηϊςδίίηρ᾽ {Π||9 στοαὶ ἰγκ}), Φο88 4ἀοε8 Ὡοΐ ΘΧΡΙΌΒΕΙΥ ΒΑΥ͂ 
“186 Μορδβίδἢ 8510}} Ὀ6 οσπιο ἤθη, ̓ἡ κι 6 ΘρΡ]Ογγ8 ΔῊ ΟὨΙΡΙΩΔ, αὐ 
διοοπιρϑηΐεβ ἰΐ νὴ ἢ 8ὴ ΕΧΑπ}]6, “΄ ἢὨ6 5:81} ὈῈ βυϑμόημάοι ας ἐλαΐ 
δεγρεπὲ ὧκ5." ὙΠΟΓΕ 8 ἱπάθεᾷ Ὧ0 γϑᾶβοῃ ῸΣ φυρμροβίηρ; (Πδΐ 186 
1βγϑδι δ γγεγα, ὈΥ (86 δγεοϊίΐσῃ οὗὨ ἴδ6 δογρβηῖ, ἰο Ὧε δα πιοη βῃεᾷ οἱ 
{πὸ ἀσδί οὗ ἴΠ Μεβϑίαῃ, οὐ {παῖ τ ον 50 [μου : ποϊίλοῦ δ)845 7 6808 
ἐσ ργθβαὶν βιὰ, ἰμαΐ (Πα βειρεηΐ Ψ 89 βυβροηάεώ, Ὼ οΥἵάδγ ἴο ρῥγεὲ- 
ἤρατο {16 ἀεδί οὗ ἴῃε Μεϑϑιδῃ : ΔῸΣ μᾶβ μὲ οοχῃρατοα ἠἐπιδοί  Ἡιι(ἢ 
(δῖ βεγρεηῖ, ὑὰΐ θην ποτηραγοά ἰἢς κὶπὰ ὁ ἀφαίᾷ 'γ6 ϑῃου]α βιιβεσ, 
διὰ 15 οαϑε; 4. ἃ. ““ΕῸΓ 89 Μίοβεβ βϑιερεδάδὰ δῃὰ ἐχροβαα (}16 
βεσρεηΐ, 90 8}}8}} ἴῃς Νίεϑβίδῃ Ὀ6 διιβροπάοα αηή ἐχροβοὼ ἰὸ (Π6 εἰρὶ 
οὗ «11, Α8 Νίοςθε5 ϑυβρεηδεά ἰῃρ βουρεῃηΐ, πὶ ογᾷοσ ἐπαΐ {6 βευμοιχῦ 
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Ὀϊίοη 16γδε [68 ταΐ ἢ τϑοοονεῦ {πεῖν Πθα ἢ, 80 τυ}! (ἢς Μεβδιαῖ δε 
δυδρεπάδά, ἰπ ογάοῦ ἰδαϊ τδῃ, ονηοχίουβϑ ἴω ρμεγϊτοη, τὺ μ6 
᾿ιοαϊδ, δῃὰ οδίδὶῃ δαὶ ναίίοῃ δ" Απὰ τἷ8 νΟΥῪ τνυγὰ ὑψωθῆναι οὖν 
Ἰ,οτὰ μδ8 εἰβϑενῆεγα ἴοο δρρί δὰ ἴο ᾿ΐ8 ἀδαῖῃ οὐ {6 ογοβθ. (8εε 8, 
48. 12, 839 ἃ 3838). Βυῖ νῇῆδὶ 2ε88 πὰ ἤεγα βα!ὰ ἐπ ἤψυσγε, Ἦδε ἴῃ 
γετ. 16. γερεδῖβ ἰπ ᾿ἰΐοσγαὶ ἰθγ5: θα γα (6 σοηίοχί ν}}}} ηοἱ ρΡογηϊῖ 
ἔδωκεν ἴο 6 ἰηϊεγρτγείθα οὗἉ ἀεεέϊπαξίοπ ; ἀπ 85 ὑψωθῆναι, νυ ϊο ἢ 
Ῥγεσθάδβ, πιμςέ θ6 ἰπίογργεϊθ οὗ 8 ἀδαέδ, 80 αἰϑὸ πιυδῖ ἔδωκεν ὃ6 
εχρ]αἰηοά, οἰ ὙΠῈΡ ἰὴ ἃ ᾿ἰγ δα, ΟΥ̓ ΤΠΟΓΟ Θχίθηβῖνα Β6η86 ; 88 ἵν 866 
Ὀγ Ομιγγϑοβδίοια ἴπ ἷβ 271} Ἡοιγ οα Φοῦη. ἘΪπαΙγν δέδωμι ἀδηὰ 
παραδίδωμι, 88 ἴΠπεγ γε υ568 οὗ οἷν [κοΓὰ, (εχ. ρτ. ἤδη ἴ[ἢο ΕδιθεΣ 
ἦ8. 8814 ἴο δανα ρίνεη (ἢ6 ϑοῆ, οὕ ἴπε ϑδ0ηὴ ἴο ἤδνα ρίνβ ἘΙΠΠΒ6Η2, 
40 οἤϊεη ἀο {πα Ὺ Ἔχργθβϑ8 [18 ἀδαί ἢ, ππάθγρσηα ον ἴἢ6 δαϊναϊ! οὐ οὗ 
(6 υηδῃ τα. ἘΝ ογείογα ἢ 18 β8ἰα ἴο ὃδ6 αἀεἰσετοα τ ἴον υ.8, οὗ 
τὨγουρὴ ΟἿΓ οβξηοεβ ; δηὰ αἷ8ὸ ἴο ὕε ἴΐπ γαηδοπὶι [ὉΣ 41. (ὅες 
Φοϊ. 6,51. [λικο ῶῷ, 19. ὍΟδ].1, 4. οι. 4, 25. 8, 8382. 1 Τίη). 
ῳ, ὁ. Τίι. 2, 14.) Ηδηοε ἐΐ Δρρεδγβ (παῖ Ὀγ ἔδωκεν, «79εβ8118 πγχοδηΐϊ 
ἢἶ6 ἀεαξδ, ἀπά, 88 Ἀρρθδγβ ἔἴγοπι ὑψωθῆναι, τῆαϊ οὗὨ (6 ΟΓΟΒ8: ποῖ 
Βονανοῦ δχοϊυδηρ [Π6 τη βαγῖθϑ, σοη τ Π16}165, δηὰ ρστίονουβ 6]16- 
τἰοη5, ἴο ἢ οἢ Π6 τῆϑϑ, ἴῃ ἢΐ8 ἸΟΥΪΥ εϑίδαῖθ, Ἴἐχροβθϑὰ ᾿πγουρθῃουϊ ἢ8 
σι ἢο]6 116, | 

εδυ8 ἐπθὴ ργοοδθάβ ἴο ἰπβίσιιος Νεοάδδιηυθ οὐ {πὸ σατδε: δηὰ 
οἤεςίς οὗ ἢΐ8 ἀεαίἑ, : ἃ τηοβϑῖ ἱπροτγίδηϊ ροΐηΐ, αηὰ ΠΟ νγῆδγθ ΠΊΟΓΕ 
ΟἸΘΑΓΙΥ ἀοῖα!]!εὰ τὨδη ἴῃ 18 ραβϑϑαρθ. Νον ἴΠ6 σαμδες οὗἉ [18 ἀδϑῖῃ 
ὍΕΓΟ, 131. [0 βανα ἴπε Ὠυτηδη σγϑοα ἔγου ρμεγάϊοη. ΦαἾν, ἴο δου 
ἔοτ [θη οἴ) ἔε! εἰν. “ΓΠΐ8 ρεγϊίοπ ἰδ Ἔχργοβϑϑεα ὈΥ͂ ἀπολέσαι, 
ὙΠ οἢ ἀεηοῖοθ ἀεδισγυοίίοη 1 ρΈΏΕΓΑΙ, δηὰ 18 ιιδοὰ ἰὴ ἴἢ6 5εῆβε οὗ 
ΠΟΓΡΟΓΘΔΪ δηὰ βρί γι ἴυ8] ἀεί γιοίίοη, Τὶ ἈρΡΡΘδγβ ἴΠμαὶ (ἢΐ8 ρεγα ἰοη 
νν88 ἵννοίο]ὰ ; ΡΑΤΓΓΥ οοπιπιοη ἐὸ αἰΐ πιῆ, 88 σοηίγδοϊεὰ ὈΥ ἴΠ6 ἤγϑί 
δ'Ὦ ;" ὨΔΊΕΪΥ, ἀεαξδ, ὙΠ ἢ, 85 νγα ἰδάγῃ ἔγοπι ϑογίρίιγο, ννὰ8 ἀο- 
πουποεαὰ 85 ἴῃ ρυηιβηῃπηεηΐ Οὗ δίῃ : ραγίἷν ἱπαϊυϊάμαὶ, ἀπὰ τ! ἢ 
ΘΔΟΐ [88 ἱπουγτεὰ ὈΥ ἷθ ΟΥ̓ δἰῃβ8. οί ῳ 18 ἤογα (ΌΥ 8 ὁοῃ- 
του ἨρΟγαΐβη) ἀεδίρηαίοα ΌὈΥ ϑωὴ, ἐδξε, δηὰ οἷν [ογὰ (8}}5 ἱΐ 
αἰώνιον δἰετπαὶ, ἸῃΔΒτΩ ΟὮ 85 1Σ 18 ρεγρείυδι, πανῖηρ, 118 σοῃητηθηοο- 
Υδν ἴῃ (ἢϊ8 116, δηὰ 15 ρεγίεο('ου δῃηὰ σοηϑυπηηδίϊοῃ ἴῃ ἴἢ6 Ὠοχί 
4, 14). ᾿ ἮΝ 
ΤὨςε εΠέεείς οὗ (Ὦγὶ9 8 ἀδδί ἢ ἃτὰ αἷδο ἱτννοΐοϊά : 18ϊ, οοῃδβίβϑίἑηρ' ἴῃ 

ἀε] νογϑηςς ἔγομι ἀθδίἢ δηὰ ρεγαϊίοη, ὈοΪἢ ρΈΒΕΓΑΙ ἀπὰ μαγίϊουϊαγ ; 
80 {παῖ ἴΠ6 Ὠυτηδῃ γῶοα 5}}8}} ἢοϊΐ ὑπαάογρῸ δη Ἰδιΐοη, ΠοΡ ἴἢ6 
Και δὰ] ὍὈ6 δὐ)υάρεὰ ἴο βυθοῦ ἴἢς Ῥυηϑῃπηθηῖ πδίυγα! γ ἀυς ἴο 
{πεῖν οξηοοβ, δυῖ θὲ ἀε]νετεά ἔγοτῃ ρυηϑῃτηθηῖ, ὈοϊΠ ρΈΏΘΓΑΙ δηά 
Ραγιοιαγ. Φ6]γ, οοηδίδίϊηρ ἱπ γοϑίογαιίίοη οὗ ἴΠ6 [6] οἱ γ νυν Οἢ 15 
1η. (ἢϊ5 116 ὈοΓ᾿ τηρηΐδ] δρὰ σογροτεαὶ, αηὰ ἴπδῖ δἴεγηδὶ, ἴῃ σεϑρθοῖ ἴὸ 
811 πιθῇ, δηὰ Ὀ]θεβθα ἰῃ γεβρεςῖ ἴο ἴῃ ρίουπ, Ὀοϊἢ ἤΕΙΟ δηά Ποσθδέζογ. 

Αραΐη, 7ε808 ἢδ8, ποῖ ποι γεᾶβοῃ, βαϊὰ τὸν κοσμὸν, ἐδ τουτϊά. 
ΤὮα ἴεγπλ 866 Π}8 Ἰενο θα ἀρδίηβί ἰμαΐ ορ᾿ηίοη οὗ ἴδε 93 6νν8, νυ ἢ 15 
σεξαϊοά ἴῃ 116 ξΟ]]ονηρ τνοτὰϑ ; δὰ οὐγ 1 ογὰ βυθ)]οΐϊῃβ ἵνα πᾶς ὁ 
“πιστεύων, δια. ἴο ϑῆανν [δι ἴῃ6 βαϊναϊίοη ἴο Ὀ6 Ἔχρεοίεά ἔγοπι ἴῃ 
ἸΜεβϑίδῇ, νγὰ8 ποῖ οοηῆηξρα ἴο ΔΥ οπ6 Ὠαϊΐοη, Ὀυῖϊ οχίθηἠεά ἴο ἴΠς 
ὙΠΟ]6 πυπηδη ΓδΟΘ, πὰ τνν88 ἀεϑίιϊηδα ον αἱΐ δείϊευετε ; δῃηαὰ {πᾶ {Ππ|6 
ΜΜεκδίδῃ ννου]ὰ ὕ6 τῆς ϑανίοιιγ, ποῖ οὗ ἴῃς 7εννβ οἡ]γ, ὃιι οὗ 4} 
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Ρέορ!α. ΕἾΩΔΙΪγ, 9 6808 ἀδογ Ὀ65 81} [[ηἷ8 Ῥαγογ ἴο {Π6 ἱτπΠΊθ 56 ἴον 
οὔ {μ6 Εδίμει ἴο πιαη, ἴἰπαὶ ᾿ϊ τηδΥ 6 ιτἱπήἀογδίοοῦ {Πα (18 18 1Ππ6 
ἄξογεθ δῃὰ πιοϑί ννῖβϑ6 σοι 86] οὗ (ὐοὰ ; ραγιγ ἴο ψαἑξέλ: δπὰ ἑὴὶς 
ἴοο βεϑιηβ αἰγεοίοα δραίηϑί ἴῃς ορἰπίοη οὗ {Π6 796νγ8, ννῦο ἔδηοϊορα 
(Ποιηθαῖνοβ ἴῃ6 δβρϑοΐβὶ οὔ]δοῖβ οὔ σοί 5 ἔδνοιν, δηὰ τηδήδ (ἢδ για] 
ΘὈϑογνδηοοθ οὗ ἰῃ6 Μοβαῖς ἴ,μανν ἃ}} ἰῇ 4]} το ἴῃ6 αἰίδϊησαθηι οὐ δαἷ- 
ναϊΐοη. Τ|ια ράβδαρα ἰδ ΠΙΡΉΪ ἀεβεγνίηρ οὗ διἰδηϊζίοη, 88 1]υϑιγαῖ- 
ἴδ; τ ἴγυθ παίυγα οὗ ἢ, νυ ]οῖ οὐὖγ [ογὰ τοαυΓ68 886 ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ 
ἴο 8εἰναιοη. (ΤΙ (τΔ}.) 

17, 18. Ὑγῖιαὶ 18 βαϊὰ ἔγοτι νϑῦ. 17 ἴο 41, ὑσγορεγὶν Ὀθ]οηρβ ἴο [Π6 
δεννβ, δηὰ ννᾶ8, 20 ἀοιιδί, ἰενε!]δ τραϊπϑῖ δῖ ᾿τημίουϑ ἀπ πιΐ8- 
Δη(Πγορὶς ομίηΐοῃ, {παΐ 6 Μεβδίδἢ νοῦ Γεϑίογε ἔγεεάοτῃ ἴο ἰδ6. 
δονν δι παιΐοη ΟὨΪΥ, ὩΔῪ νου ὰ μιιηϊδὶι, δαηὰ υἱἱεγὶγ ἀδβίσου (ἰις, 
ΟἸΝΕΥ Ππδίϊοηβ οὗὨ ἴῃ υπίνοιϑε. ἤδγα ΟΥ̓ ὁ κόσμος 186 τηρδηΐ Ὀοίἢ 
16νν8 δηά θη 68 ; δῃςξ κρένειν 18 [Ὁ κατακρίνειν; ἰο οοπάεηιη, δΔηα. 
ἔγτοι) ἴῃ δἀγυμοῖ (εβρθοίδ! ἢν οἴησα τς 18 ορροϑεὰ ἴο σώθϑειν) ἴο 
μεπὶδὴ πὰ ἀδείγον. ΤῊ ἰγυτῃ «6808 τερεδῖβ ἴῃ 16 [ΟἸ]οννί πρ' νθγβα, 
ννἤογα ἢα πἤοννο (παἰ {6 βαϊνδιίοη ἴο θὲ δοαυϊγεαὰ Ὀγ, δηὰ ἜὌχρϑοϊθὰ 
ἔγτομ, ἴῃ Μοκοίδῇῃ, ἰ5 ἴο θχίθηα ἴο αἷϊ παίϊοηϑ, δηὰ (δ ἐέ, 85 ννοὶ! ἃ 8 
1 ἀεεέγμοέϊοπ οὗ τηθη, ἀερεπαθα ηοΐ Ὡροῇ ἐχίθγηδὶ οαι1568; (Παὶ ἢ 6 
δεν ψϑγὸ ποΐ ἴο ὕῦ6 βανϑὰ ας ὑἱιοδ, ὯΟΓ ἴπΠ6 (δηςθ8 σοηἠοιηηθα αϑ 
Οεπέϊϊες, Ὀυϊ τὨαῖ ἜνεσῪ οπο, οὗ ννῆδίϑοονον παίίοῃ, ννῆο δου] ὑὕδ- 
Ἰονο, νσυυϊὰ Ὀς βανϑή ; δηᾶ 6 πο δῃουϊα οΐ Ὀοϊῖονο, τγουα 58ιι 
ἔοευ σοπαοτηπαιίΐοη, ωὐοίλεντ ὕει οτ Οεπίϊίε, Νωνν ἴπὸ νοῦ 8 ἤδη 
κέκριται ΤΩΔῪ Οἰϊεν ὮὯ6 υηποιϑίοοά οὗἉ [6 οετγίαϊπέν οὗ ἀεσδίεγυοιοη, 
ΟΥ ΟΥ̓͂ »γϑεθπὶ ἀοπιγυοίοι,, ἱ. 6. ““ 6 18 δἰ γεδὰγ τη ϊδεγαῦϊε, ΕΥ̓ δάἢε- 
ΤΌΠΟΘ ἴο νἱοθ, ψγδλιάϊοθ, ΘΓΓΌΣ, δηα Σοίιβα! ἴο δεϊΐενα ῃ ΟΠ γίβί." 
Εογ τἢ}ϊ5 ἰ8 {π6 ἰσιιοβῖ τ 5 συ, δηα [ἢ6 ολυ56. Οὗ ἜνεΙῪ οΟἴδον, δηά (ἢαϊ 
80 πιο ἴα ργαβδίεγ, οοπϑι ἀθυηρ [Π6 Ὦδανγ ρῸ}} ἰηουγγεῦ, δηῇ ἴἢ 6 
Παρ 688 ἔογξεϊ (οὶ Ὀγ ἢΐπὶ νυ] ο 88 ἀδγθὴ ἴο ἄδην ταὶ δ. Απὰ 
{π͵8, ἰὴ ρμοϊμϊ οὗὨ ἕδεῖ, ννγὰβ ἴΠ6 οδυ88 οὗ 8}} {1Π|6 τυ ΐβογυ δῃὰ ἀσβίσις- 
του ννηΐοῖ [61 οὐ {πὸ ψεν δ ρθορίε ; 88 οὐγ [τὰ 5ιρρεθῖ8. ἴῃ 
γΟΓ. 19. αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς, ἃς. ““ ΤὴὶἘ ἰς ἐἦδε εοη- 
ἀεμιπαέίοπ, ἰδπαὶ ἰϊσὴέ ἰς οοπια ἱπέο ἐὴε ὠοτία, Δηὰ ππέη ἰουεὰ ἀαγίηοες 
ταίδεν ἰδαπ ἰὲρὶι, δόεαιβε ἐδεὶν ἠδεας τοοτε ουϊ." Ἡρτα ἀραϊη (6815 
[85 ἃ Βρ6ο 18] γεΐδγεησβ ἴο {πε οννδ: δηᾶ ἰϊ στηυϑδὲ Ὀ6 οὐὔδβογνε, {παῖ 
ἢδ ἄἀοεβ ποῖ ϑρϑδὰῖκ οὗ ἴθ μι πηγεηῖβ οὗ ἃ ἔτ Γα δβίδίθ, δπὰ οὗ 
δἴογμαὶ οοπιϊἰδηχηδίίΐοη, Ὀυΐ οὗὨ [ῃ6 ρσρηθγαὶ δηᾶ ἰοΐδὶ συ οὗ (πΠαὶ 
Ρεθορ]ο, νυν μοι σοηϑίδῖ δά ἐμ {πεῖν γε]θοιῖίοη ἔγοιῃ 186 Κἰηράοχῃ οὗ (Π6 
Μεδβϑίδι, δηὰ τῆς ἠεδβίσγιοίΐοη οὗ ἐπεὶ ἰειρ]α, οἷἵγ, δῃά σουπίσγγ, 
ἃς.; νη] ἢ ΠΔΙΞΟΓῪ (κρέσις) Ζ7968ι.8 ὨδΔ8 ἴῃ ΠΔΗΥ͂ ΟἸΟΡ μΐαςεϑ ργὸ- 
αἀϊοιοα, ἀεοϊατγίηρ {πὶ [6 σαυϑε 8 ΠΟ οἴπεν ἴΠ8ὴ ἴΠεὶγ μεγνθῦβθ 
ορίἰπίομβ, δηά ἀδργανθὰ τρογαὶ8βΊΌ ὙΠΟΥ, ἱϊ 18 881, ῥγείοστεὰ ἀδικ- 
Π688 δηὰ ΘΥΓῸΥ ἴο ἰρϊ δηὰ (γαῖ, ὑγεΐεστοὰ {παῖς ουνη σία! οὐ- 
ΒΟΓΝΔΏΘΕΘΒ ἴο πε ῥσεςαρῖβ οὗ ἴῃς [,οτή, δηὰ οογρογθαὶ δπὰ δαγί ἢ ]}ν 
νύ ] ασε ἴο βρί γἰἴ.8] δῃαὰ οεἸεβί δὶ ἔθ] ον ; δηὰ {118 ργείδγθηος ἴπαν 
χηϑάο, ““ Ὀεοδυδα [Ππαῖγ ἀδεάϑ ννεγὰ δν]},᾿" (Πεὶγ παῦϊῖθ, ἴδε ϊ ηρ8, δηὰ 
τοῦς οὗὨ 11ἴδ οογγυρῖ, (Ποῦ Ορ᾿ὨἸΟἢ5 δῃαὰ ἀδοῖγεβ θαγί }]γ, δηὰ {Ποὶγ 
ΣΩΟΓΆΪ5 ἱταμυτο. (Ἰηρᾶγο Μαίί. 22. 4. [ες 14, 16. βεηη. (ΤἸιι- 
1η8η.) . Ὁ 
. 20, 41. Τῆς ἀΐδοουγθα ἢονν σομοϊυάοδ νυ} ἃ ΡΘΏ6᾽ ἃ] ρῃομθ, ὈῪ 
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 ϊοἢ οὐν τὰ δον πον ἀεἰτίτθηϊα! ἀγα ργε 068 ἴὸ τῃ6 9 γ 
οὗ ἰγυῖῃ δηὰ τγεϊ ρίοη, δά ἴθαομοβ {παῖ τῆθη νεῇθ ἅτὰ ἐπηριθὰ νυν ἢ 
ΟΥΓΟΠΕΟΙ8 Ομ πίοη8, πηϑρυ θα ἔεο! Ὡρ8, ἀδβῖγοβ, διο. τε)εοῖ τυ ἢ, 
Ἰἰρι, δηά ΚηονἝερε ; δηὰ παῖ ὥσπα δι 1π6 ἱπροηθουθ δρὰ οδῃ- 
ἀἰά ἀγα δχοτηρῖ ἔτοπι δυο ἢ ργε)υάΐοοθ. {(ἸτιηΔη.) 

Ηετέ τὰ φαῦλα, 85 Ὀεΐηρ; ορροκεά ἴο ἀλήθεια (). ε. ἴσια. ορίῃΐοπϑ 
δηὰ εἰρμὶ ποι οπ5), δἱρηΐβθοθ ηοΐ ΟἿΪΥ εὐὲΐ ἀδεάα, Ὀὰΐ εν} δῃαὰ ἐγγο- 
ΠΕΟῸΘ ποομϑ, ἴδλῖϑε δηὰ ρμογνοσγίθα Ορηγοῃβ: δπὰ 85 ἴῃ μῆγαθε 
ποιεῖν τὴν ἀλήθειαν ἀφηοῖοβ8 ἴο ὕὈ6 ἀενοῖεά ἴο τα ἢ [ΟΥ̓ ΤαῖὮον ἴο 
λαῤϊιίμαίῃ ρταοιΐδα (ταῖν. ἘΔ11.}, δ0 τὰ φαῦλα πράττειν δἰρηϊῆεο ἰὸ 
Ὀ6 ῬΙΟπδ ἴο ΟΓΓΟΓ δπὰ νίοβ. ΕἸΏΑΙΥ, ἔγοπι 41} (9 Νοοάειηγυϑ 
πιΐρς απὰ οὐσῆϊ ἴὸ πᾶν υπηάεγδίοοά (Π6 ᾿ροτίαηϊ ἴτυΠ8 1Π00}- 
οσαἰδά ἐπ {Π|8 σου καῦϊα ὀϊδοουγβα.. (Τ Κιμδη.) 

48. ἦν δὲ καὶ Ιωάννης βαπτίθϑων. Τπαῖ (δ 6 Ενδβρο δῖ, 'ῃ ΟΥοΥ 
(0 ἀσιηοποίτγαίε ΟΠ γὶϑι 8 ἀϊνίηα πιλ.εβϑίγ, δηὰ {Πυϑῖγαϊα δα ἐχμίδίη 
[ἢ παίυγα δηιϊ χοῦ βοα οὗ ἢΐ8 ννοτὶς, βοημδϑί! πη68 υὑ8θ6 ἴῃ6 νεὩεΓἃ- 
Ὁ]6 ἃπὰ ἱπδυσηιίαὶ δυῖπουν οὐ Φοῆη ἴΠς Βαρί(ἰϑί, νγὰὸ ἤαν Ὀδίοσα 
οὔϑετνοι!, Ἐογ ("18 ρυΓΡοβα, ἢς ἤεγα πη Κ69 τηδηϊίοη οἵ ἃ ἀϊϑοουγθα 
Ποϊὰ ΌὉγ Ψοπῆ ἰο ἢΐδ εἰϑοῖρ]εβ, ἱπ ὑνῃϊοἢ, ΘΟΛΙΓΑΤΥ ἴο {ποὶγ ὄχρϑοῖδ- 
τἰοηϑ, δῃεὶ δραΐϊηϑδί (εὶς ομἱπίοϑϑ, ἢ ϑρόκε οἵ οὐγ ἴοτὰ ἰῇ ἴεγσηιθ᾽ 
τῆς τηοϑὶ ἐχαϊϊο, Ἄνθη ργοξεβϑίης [δῖ ὮῚ8 οὐνὴ γαηκ, 45 ἃ ὑτορπδεῖ, 
τνᾶ8 ΠΟΙ ΠΣ ἴῃ σΟΙΩρΡΑΓίβθοη υυὰῃ (6 δυρυθϑί ΟΡ ΏΙΪΥ οἵ “26 605. 
(ΤΙιτπ8η.} 

ΤῊΝ τνογάβ8 ϑήτησις περὶ καθαρισμοῦ, ἴῃ νεῖ. ἐδ. ἀσποῖς ἃ ((168- 
εἰ0η,), ΟΥ̓ αἰϑεουιεβίοη,, σοησογηίηρ (ἢδ ΟΟΙΠΡαΓΑῖΪν6 ΠλΟΓΙ8 οὗἩ Φοίνῃ ̓Β 
δαρ(ίϑηη δηὰ “6588, ἴῃ μοϊηΐ οὗ ἐβῆοαογ. ΒῪ {π6 ννοσὰβ ἐκ τῶν 
μαθητῶν ᾿Ιωάννον, νγ»ὲὰ ΤΔΥ ΤΟ] ]οοῖ {παῖ ἴῃ6 σοηϊτονοεου οπρίηδίθα 
νν1}} ϑουλης ἀϊδοῖμῖε8, ὙΠὲ σὐϊηηοη Τοδηϊηρ, ᾿Ιουδαέων γίεϊεἰ5. 8 
ΥΘΓΎ σοηνοηϊοηΐ θ6η56; ΠΔΙΉαἾγ, παῖ {ππ ἀϊδοὶ μ]68 οὗἩὨ }οἴνη παι δὰ 
ἀϊδρυίαιίοη νυν ἢ βονοσαὶ οὗ (Π6 76 νγ8 τοβροοίηρ {(Π 6 εἴῆοδογ οὗ Φο! νη ὃ 
Ὀαρεΐδπι, πὰ Πα εθοτγαφα ἴο ἴἸὸ 76 νν8 {ποτ βοῖνο8 ὁσοββίοη ἔον οϑη- 
ἔγονουθυ δθουΐ 1Π6 νΟΥΥῪ δαπ)6 (Πρ. ὙΠεΓδ νεῦε ([ἴ 566Π}8) ἀΪ8- 
Ριιῖο8 Βοίννοθῃ 70]. ̓8 ἀϊβοῖ ρ[68 δηὰ ἰἢ86 οὗ (ἢ εἰδῖ, αὔοαῖϊ τμ6 οοπη- 
Ραυαίϊνο εἰρη οὗ ἰΠοὶγ πηαϑίοσθ. Νοῖ ἃ ἔενν οἵ πὸ [ὈττΓ Ἄρρεᾶγ 
ἴο παν Ὀδθη Ῥματγίβθος, ἴο ἤοθα ὨλΌΪ 5 ΖΟΠ ἢ 8. αἰβοὶρ) 6 Ὀογα 8 
ΒΈΓΟΏ; Γαβοι ίδηοο, δίησα ἢα φγοίεϑθθεα 4 Πἴ{ οἵ ββοείὶς ϑυβίο εν, 
Δη6 ἢ!8 αἾ86 0169 ῃγβϑοῖεὰ ἔγοαιθηΐ ἔμβι ρ8, ἡ Πσἢ ῬΟΥΠΔμΡ8. Ὅσο ΡΟ 
ἐπ) ο᾽ θα οἡ {πε θαρί χε μογβοῆβ, δηά Ὁη νυ ον ρτο ΑὮΪΚ ἀγοδα {ἢ |9 
ῬΕΓΥ «ἰἰϑριυ Δι! 0 ; ΠΑΠΊΟΙΥ, ΠΟῪ ἰἴ παρρεπεὰ {πὶ Φοξη'ς (56! ρ 68 
δΔηἋ ἴΠ6 ΡἢΔΓίΒ6 65 ̓ ι8ε Ἰοηρ ὈΓΆΎΟΓΒ, δηκὶ ργαοί5εὲ ἔγεχιθδς ἐλεί- 
ἵπρθ; νν] 6, οἡ τῃ6 οἴποῦ δηά, (τ ϑι υ αἰδοῖ μ]68. ἰἰνθά, ἰῇ 1086 
Γεβροοίῖβ, ΠΚ οἱ ποῦ μεορῖε; ΠΑΥ͂ οὖν [μοΥὐὰ Ὠἰτηβ86 1} νν88 αοσικοὰ 
οὗ οατίηρ᾽ πὴ 4186] μογθοηϑ. (δεε Μαίϊ, 19, 11. 58ε64ᾳ.) Νοὶϊὶ 1π|- 
ῬΥΓΟΌΔΌΪΕ ἰ8 {Π6 ορίπίοη οὗἨ ήϑοιωϊοσ, {παῖ οὗ βαος ἃ Κἰινά δῖ τῆ 
ΡΕΙΒΟΏΒ Βηθη οποα ἰπ Αςίϑ 19, 14.; δηὰ {παῖ ἔῸγ [18 Ῥεββοῦ ἰΐ νγὰδ 
ΠΟΟΘΒΘΑΆΓΥ ἴῃδί {ΠΕῪ ΒΠΟΒΚΙ 86 τοθαριϊΖοά ἐὺ ψεϑφμβ. Απϑα ἐδῖ8 08» 
ἸΓΟνΟΓδΥ, ἰΐ Βθοτη8, γγὰᾺ8 ὩΟϊ 861 δἷἴ τοϑί 0π|}] ἰἰὸ δεσοηή σοπ ΙΥΎ. 

ΤῊΙ5 [ἤθ νγα8 ἴη6 ἀνοννεᾶ ΓΟα90ὴ ΝΥ δοίη δεηΐ ἴνο ἀϊβοῖρ δ ἴθ 
ΟὨγίβε, ἰο 851 οὗ ἢΐπι, νυ πο ῖ ΠΡ 6 νοῦ 10 ρῥΓοι θεῖ Μεβοιβα, τπουμὰ 
ΓαῖΠον, ἰη [δοῖ, ἴο ρῖνο (Πδι δὴ ορροτχίιηἰγ οὗἉ ἔογγμϊηρ )}υιδίογ ποι οη8 
τοβροσιηρ (ἢγϑ, Αμᾶ οὖς Το 156}, πο Βὸ τοίζυπιοιὶ ἴῃς 
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ΔΏΘΙΟΥ, ““76}} Φοἢη,᾽" ἄς. τωεδπξ ἴ0 γργονα ὑπϑὶρ θήν, βηὰ δά- 
τηοηΐδιι (Π6 ἰ0 ἸΒΙῺΚ Γοτα υβιὶνγ οὗ μΐπ, 86. (εγίδί ]γ τῆς ἰαε 
τοογς οὗ {π8ἴ μᾶϑεαρθ ἕδνα γεΐεγθηςθ ἴο ἴΠ6 αἀΐβοὶρία8 οὗ Ψοῆη, δπά 
ἐπαῖν ον δραϑϊηδῖ «651. 

Ἑδοῖβ {πεγείοσε 866} ἰο ἔανουῦ {πὸ οὐπιηοη ταλάϊηρ Ιουδαίων; 
γοῖ (δὲ οἵ Ἰουδαίον 8 Οἡ ΟΥἰ (16 4] ργουηά 8 ργϑίδγα 6 ἢ δπὰ 88 βοῇ 
'6 τεοεῖνοὰ Ὁγ ΟΥοϑῦθο;. ΤὨΪ5 ἴοο [8 τεδὰ δηΐ Ὄχρίδϊηθὰ Ὀγ Ογ- 
᾿ϑοθίομ), γῆ υπάογοιδηαβ Ὀγ ἴΐ ὁπ6 σεγέαϊη ὕει, “ἢο αὰ Ὀεθὴ δϑρ- 
ι1Ζε Ὀγ ΟΠ γιϑι 8 αἀἰβείρ]6β, δηὰ ννῃοῦλ Φ0Π 8 αἰδοῖ μ[65 ἢδ8α κηρὶ νυ, 
δηα οηὐεανουγεα ἴο μεγευδάε ἴῃαὶ τΠποὶγ Ὀαρίΐθηλ ἴτὰ8 τόσο οἴ α- 
εἰουθ πη “680.8᾽5. ( ἰϊτΔ}.) 

46. Ῥαββιἐὲ, δε ἦν μετὰ, ἄα. [Ι͂πη {Ππ||66 ννογὰβ δοῆγα σοιῃπιεηίΐβδίουθ 
(858 Ηθυπ)βῺ) Γεοορηῖβε 8 ἐαυοιταδίος ἀϊδροδί(οη τοννασήβ ΟἾγὶδί. 
βυῖ οἴειβ, 85 Βγαϑηῦϑ, Βοηρεὶ, ϑϑιηϊον, δηά, οὗ [η6 δηϊθηΐϑ, 
ΟὨγγεοσΐοῦ, υΥἱἱὉ} τόσα Ὠχοῦ ΔὈ γ, τὨϊηκ τπαῖ τ 086 νυ βροκβα 
Ἴδιθπ ΤΈΓῈ ῬΟΓΒΟΠΒ ΟὗἩ ἰπίομτ Ἰηἀδρά, Ὀυῖ δηδ ον ἡυπάρτησηι, τῦο 
Πδὰ ἰδ κθη ὑπηῦγαρα δηᾶ ἔεϊτ ᾿θϑουδγ αἵ ἴῃς ρτουίηρ; νγοδίῃθβ οἵ 
ψεθυ8. ΤΠΟΥ πὰ βονοῦαὶ Γεβ0ῃ9 [ὉΓ ΟΗδησ6: 191, ται «6 ὅπ5, 80 
Ὦγ δοοκίῃρ; {π6 Ὀαρίβιη οὗ ΨΦοῆη, βϑεπιμβά ἴο ῥὑγοῖδεοβθ Ὠἰμιθο } 88 ἃ ἀΪδ8- 
ο)Ρ]6, βῃου)α πονῖ βεμαγαία ἢἰπβθο!, δοῖ ἴῃ πιδδοίεσ, δηἀ σοηΈον δὰρ- 
ἰἰδεη: Φάϊγ, εἴποο, τπουρῇ κηονγῃ ἴο 4}}, δηὰ οοπιτηοηάθα ὈΥ 
Φοἢη (ο ἴπε κατηϊγαϊίοη οὗ (ἢ8 βεομρὶθ, Βα δά, αἱ ἴῃ ὄἜχρϑῆβθ οὗ 
ϑοδη 8 ἔδίηθ δϑὰ δυϊμου!, Γαϊϑϑὶ ἢ η86} [0 βυοῇ ΘΟ] τυ, (δαῖ 
{γε ἔΔγ ρτεβίει μαι οὗ (ἴ6 ρέορὶε ργείεσγθα ἢἷ8 Ὀδρίϊθτῃη, δηᾶ ἔοϊ- 
Ἰοννοά ἰδ ἰεδομβίησ. Τῆυ8 ἴπ6 ογ 8 οὗ ἴπ6 αἰδοῖ ρίεβ φ σὺ μεμαρ- 
τύρηκας 81Ὸ νν6}] εχρίϑι δὰ ὈΥ ΟἸγγϑβοθίοιῃ : ὃν συν λάμπρον ἔδειξας 
καὶ περιβλέπτον ἐποίησας. 
Φοη, Ὠοννονοσ, οποοκοά {ἰποὶγ ἱπηπιοάογβία διίἰδο ηθης ἰονναγθ 

δῖ), δηὰ γερζονεὰ {πὶ8 πη νου γα Ὁ ]6 ορίἴοη οὗ οβυβ, 860 ἀοίηρ; ἵξ 
88 ἴο ΒΗΘ ἴζα ΓΟΔῚ δίυγα οὗἁὨ «}68118᾽8 ῬΕΓβΟΏ, ἤγδέ Ὀγ.α ρεδραὶ 
Ξίσοιθ, νῈΓ. 87. ““Α ῬΏΔΏ Ἴδῃ γϑοοῖψα ποίήηρ' ὄχοορῖ ἰΐ Ὀ6 ρίνθη 
Βῖ ὥοαὶ αῦονθ." ΒΥ (8 ΘΟΙΠΟΏ, Δ, 88 ἰΐ βϑθϑῖηθ, ψγονογοίαϊ. 
αἰαῖ, 6 ΠΊΘΒΠΒ ἴο ΒᾶΎ, ὑπαὶ πα Ὠἰπι66 1 σαη (αἶα ἠοιἱῃρ' ἴο ἰδ ! 
ταὶ Οοα ᾿α5 ποῖ ρίνθῃ Πίτ : ΠΟΥ σ8Ὴ 9681; [Πϑγοΐοσθ ννῃδίσνοι ἴθ 
ἄσῃο ΕΥ̓ δίαι, ὨΔΡρΘΩΒ ΟΥ̓ {πΠ6 γὑτονίάεηοα οὗ ἀρὰ. (ον ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ 18 ν06}} γοπαογοά ὈὉγ Νοηημβ θεόθεν.) ὙὙΤΠΘΩ μὲ μεοςξθοβ 
ἀΐδανοιν {δαὶ δυρεγοῦ ἀἰρηϊγ νυ ΐοἢ ἴῃ αἰδοίρίοβ ννουβὰ δβοῦῖθα ἴὸ 
Ἠΐτη ; τογηϊηβίηρ; ἰΠθπὶ οὗ (Π6 ρΌ]1α δηά ργίναία ργοίδαεϑίθη ἢς δά: 
ἈΠΠ58}} αἰγοδαγν τπδήθ, παηηεῖὶυ, ἴπαΐ πα τγῶδ ποέ (88 τιϑὴν ἰπουρῶ) 
ἴθ Μδβοιδῃ, Ὀθὶ ΟὨΪΥ ἢἷθ Ἰοραῖε, δηὰ [ὈΓΟΓΌΠΏΕΘΥ, δοθῖ [ὉΓ (ἢ 6 νΟΓΎ. 
Ρύγμοθδε (πιιοἢ 85 ἰΐ τηρεῖ πιορι εν (ἢς μήθ οὗ (ἢ ἀϊδεὶ 65) οὗ 
Ἰδκίηρ; Εἶτα Κηοννη, αηὰ ἔτι ουῖηρ; ἢ18 σοἰουτιγ. Φοδπ {πθ 8 1{8- 
ἰζαῖου 6 δυδῆθοι ὉΥ͂ 8 εἰπε ἑέπαθ; ἴῃ ἐχρουπάϊηρ δηά ἐϊμβἰγαϊίηρ, 
ΗΪΟΝ, ΠΙΔΩΥ ἰηιο οί Ὦδνα Τοοουγβθ ἴ0 δον ϑῆ δη 40} |68, 
ὙΠ Οἢ, Πούνονοῦ (85 [ἢ ΤΏΘΩΥ ΟἴΠΕΣ ρΡἶδο 68) ΓᾺΓΣ ἔγοσῃ (Ὠγονίηρ; ᾿ἰρῆξ, 
ϑ6ΘΣῺ ΤΕΪΠΘΡ (ο Οὔβσιιγα {6 ϑυῦ)θοῖ. ϑόοσοθ ρἠ σϑθρἧιζε ΟΥ τηγρδῖο- 
τῖχα ὕυφοῦ Οδστίοῖ θεὶπρ (ἢ6 Ὀγδρτοοσω, δὰ [86 (ΠΌΣΟ Πὶβ Βροῦδο. 
Βαϊ νεῖν ἐπαϊοίουθ δηᾶ αἰἰεπίϊν ΘΩΌΪΓΕΓ ΤῊΔΥ δθὲ ἴπαῖ ἴἤθγα ἷἰβ 
᾿οτϑ ἃ πῖον εἰ μεἰταί,οη ὑν εἰπὶ ας (Βυσἢ 88 ἴπ Μαίὶ. 9,15. Μίατκ ὦ, 
19.), ἀηά ὑπαῖ 80 5688 ἰ5 (18 : "“ τὲς αἴ ἃ Βυρέεϊαὶ ἔξαϑί, 1π6 Ὀγιὴ6- 
ατοοϊ Οσουρίεβ {ἰν Ῥοιβοὶρα! ρἷασο, δηὰ [15 Ῥγεοθέξεῃου ἘΪ8- ἔΠ] 6 ηἀ8, 
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ἔδσ ἔγοτῃ δηνγίηρ, τορδτὰ νν ἢ Ἰογἕυ! σταϊυϊδιίοη ; 40 αἷδὸ ἴο ἡἕνε ἴδ 
ἄμε ἴα ργίπιβου, ἴο πε δο(πίηρ δυῖ ἴπα ραγί οἵ ἃ Ὠυπ}0}6 ἔτη α.᾿" 
δυοῖν Ὀείηρ ἴΠ6 οᾶ86, 80 ἔδυ ἔγοι ἴδεϊϊρ μαΐῃ δἱ (6 ργονίηρ ρτεδῖς- 
658 οὗ δεδϑιιβ, ἢδ σαολοΐοθβ, δὰ οὐρ] ἴο0 Σελοΐοε, ννεη, δβανίηρ ὕδεα 
δβεηῖ ἴοσ (6 Ὁ ρυγροδε οὗ 1] υδϑίγαϊἑ ρ᾽ ̓ἴδ5 ρίοσγ, ἴδ μεγοεῖνθβ ἢ 15 
Ῥυγροβαδ ποΐ [γιδιγαι θα. 

. ΤΊνε Ἰαδῖ ννογὰβ ἀγα 8 Ἔχ ο θη 1}}γ ἱπίογργείεα ὃγ (Πγγϑοβίοσῃ : 
ἥννσται παρ᾽ ἐμοῦ τὸ ἔργον, ὃ γενέσθαι ἔδει, καὶ πλέον οὐδὲν δυνά- 
μεθα ἐργάσεσθαι λοίπον. (ΤῚ ἰπ]ΔΏ.) 

80. Το ευϊ οΝ 4}} σαυδεβ, ποῖ οὗ ργεβϑεηΐ οὐἱγ, θυΐϊ οὗ διΐυτε 
ΘΩΥΥ͂, δοη ϑῆοννβ {πὶ ννυῆαδὶ 88 πἰτἤοτῖο ὑὕεεὴ μεγξογηοα ὈΥ “Ψεδὺ8 
58. Σ{|6 ἢ σοταραγίϑοῃ ἴο τνυαῖ Ὧδ νν"}}} πεγεδαῖζεν δοςοιῃμ  ἰΒἢ ; {πᾶῖ 
αν στεδίοσ δῃ( πιοῦε ΓΟ ΚΑ ΌΪο νν}}} Ὀ6 Ὠΐδ ἔμίυγε δοιϊΐοηϑ, ἀπὰ 80 
Τεδρ οηάδηὶ [ἰδ ψίοσυ, 88 ἰὼ οδδὲ υἱτογ]ν ᾿η0 (Π6 δίιδάθ ἢ 8 οννῇ 
1εη Ὁ ; δηθὰ {Ππῶὶ {Π|8 185 ΩῸ τογα ἴμδη ννῆδὶ ἴθ )υβῖ δῃὰ γίρἢῖ, 
ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι; ὈΥ νι ει ννογὰϑ ἢ6 τηοδηῖ 
εἰἘΠογ (8858 ΟΠ γγβοθίοσῃ {πὲ η}18} ἰο πηι δἵ ψμδὶ ννὰ8 ζυέεά ἰο ὑε, οὗ 
Ταῖθον (85 δ66ῃ}8 Γεηυ γε Ὀγ ἴΠπ 6 ἐοἰἸοννίηρ, τνοῦὰ8) ἴο ϑυρρεϑβῖ ἰΠδὶ 
ϊ νγὰβ ΠΟ πῆογὰ ἰδ μέ ἴπαΐ ἴΠ6 αὐἰ πον δηπα ἔδις οὗ ( γϑὶ 
(νοβε αἰκηϊϊγ μδα ὕεεη ΠἰιΠογίο }{{{|6 ἀρργθοδί θα) δῃουϊαὰ ἀδὲ}γ 1 - 
ογδαδα, δη ὈΘΟΟΙΊ6 ΤΟΓΕ ἐδ ΓίουΒ ; Ὀὰΐ ἢἷ8 ον, νυ οἢ δὰ αἰγεβν 
θεοῦ ἴοο μτεδῖ, δῃουϊά ὃς ἀϊπλϊη δηθὰ δηὰ οὐϑουγεά. (ΤΡϊτΔη.) 

, 31.-.υ6. Οἱ ἴδεδα νϑῦϑθ8 ΤΏΔΩΥ ἀουδὶ8 ἤανα Ὀδθη ταίϑεα, ψ]θῖ ΠΕΣ 
186} ἃῖὸ ἰο Ὀ6 γοβζδγώβα 88 [ἰἸὸ ννοσὰβ οὗ Ψοῆη [6 ἘΕνδηρεϊϊδῖ, οὐ. οἵ 
Φολιι ἴῃς Βαριϊδι. Τα Ἰα(ογ ἰ6 {6 ορὶηΐοη οὗ πηοβῖ σηοάδγη σομς 
Σηδηϊδίοσγβ, δηα, οὗ ἔπ δηοϊοηῖβ, ΟΠ γγϑοδίομ, δῃὰ ἰϊ 156 ται ὈΘΪγ 
16 οσο οοσγοοῖ οὔθ. ΕῸΣ ἵποῖα ἰδ 8 ρειῖθοὶ οομεγοηοα οὗ {686 
ννογὰβ ννἱῖ}}) [ἢ ργεσεαΐϊηρ, νυν που (Π6 ἱπίοΓροϑιτο οὗ ΔῺΥ Ἔχργεβ- 
δῖίυῃ, ἔγοιλ νοΐ ἰξ σοι] Ὀ6 ἰηΐογτοῦ {πΠᾶὶ τνῆδί ἔο! ον '5 ἴσοι [ἢ 6 
Ἐγνδηρεῖδί. ΝΟΥ ἀοοδ ἴΠπογα ΔΡΡΘΔΣ ΔΩΥ ΣεϑδΟΩ ΠΥ δα Βῃου]α ἰἰᾶνα 
δαάοά 1686 ννογίίβ, δῃὰ Ἵἤοβθῃ ἴὸ οοῃῆἔγῃι ὉΥ͂ ἢ 8 οὐνὴ ῥυπαριιδιί 
{16 ἰοϑι πΟΩΥ οὗ Φοιη (6 Βαρίϊ5ῖ, ννίο ποῖ ἤᾶνα Ὀερη ἴο ἢίδ 
Τοδάεγϑ Θα08}}} ΣΟΙΊΔΓΚΑΌ]6 δηα ἀεβογνίηρ οὗ ογεάϊι. Οη (ἴδ οἴδιεσ 
πδηά, ἴθεγα ὅσα οδνίουδ Γεβϑοὴϑ ὙΠ ἰὨἷν ρββεασθ βδῃουϊὰ ὕ6 ἔγυιη 
Φοῦη {πὸ Βαρίϊεέ; ἴον ἰῃ ἰζξ Πα βδεῃϑ ἴο πᾶν ἰηϊοηὐἀεὰ ἴο πλκε 
τηοηϊίοη οὗ ἴῃς οαμϑές ὈΥ̓ νυ ΐοἢ πα οουἱὲ οοηβταηι νυῆδὶ ἢ6 Ὠβὰ δαϊα 
μι (πε ρμιεοθάϊηρ υνογάβ, ἤδιηεῖῃ, παῖ ἴῃ ργεοθάεηςα ἴδ ἀυς, ποῖ ἴοὸ 
δία, Ὀυϊ ἴο ͵ΨεεωΣ, δὴ ἴῃ τὰ ἰδ }υδῖ {παῖ ἢὶδ ἔβιηθ δου ὑὕε 
δυγΠεγοά, δηὰ (ἢ6 πυμιθεν οὗ ᾿ηἰ8 ἀϊδοῖρίοβ Ὀ6Ὲ ἱπογοδαδεά, ἱηδδιημοἢ 
88 ἢ6 88 δεμέ ἤγυπι ἠξαῦεη, ἐδπαὰονοὰ νυ) ρσἱέϊθ ἱπηγ ΒΘΈΓΔΌΪ 
κιεδῖ ; ΒΥ, νγ88 ἴπε Ὀεϊονεα ϑοη οὗ ἀοά, {πὸ ἰογὰ δηά Ἴχρεοϊθή 
ϑανίουν οὗ (ἢ6 ὨυχϊηλΠ ΓδΟα, : 

ΟὨ ἴδε ογάβ οὗ νϑγ. 81 ἴο 86. νγ τ δὺ οὔδογνα ἢγϑί, {Ἰαῖ, ἴῃ 
ΟΥΕΓ ἴο δανν (6 αἀἱρηϊν οἵ δεβυβ, δῃὰ {Π6 βιυρεγίογ! υ οὗὨ ᾿ιϊ6 
φοοίτίης δὰ ἰεδοπίηρ, ΦοΒΏ ἢδ88 υϑοὰ ἃ ρεπεγαὶ ρποιβε: “" δ ννῆο 
Ἄοοτοῖἢ ἔτοπι ΠΟΆΥΘῺ ͵8 ΒΌΡΟΓΙΟΣ ἴο 4}} δαγίῃϊγ Ὀδίρβ, δηὰ πα ἀδ- 
Ἰίνοσβ πουρῆῃϊ Ὀὺϊ τνὴῖῆραΐ 18 ὨΘΆΥΘΏΪΥ (ῸΓ ἤετα νγὰ τηυδῖ δι θυ καὶ ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ λαλεῖ, παῖ 1ἴ ΓΔΥ σοττεβροπάὰ ἴο (Π6 ἔρον ρ; καὶ ἐκ 
τῆς γῆς λαλεῖ ;) Ὀυΐ [6 ννῖο ἢδ85 ρι᾿οοοοάεὰ ἔγοηι εατγίλ, 15 ῃοΐ αἱ 81} 
ΒΌΡΕΓΙΟΓ ἴο ἴΠ6 Γοδί οὗ τηοχγίβ᾽ 8, Ὁ. ἢδ 18 ἢὨἰπιθ6 1 δαγ Ὦ]Ύ, ΠΟΙ ἀ068 
Μι6 ἀοἰἶνεῦ δὴν (πῆρ Ὀυϊ νυἱαὶ 15 ἐαγίμγ, δηὰ τνμδὶ 6 Ὧ85Ἰεαγηϊ οα, 
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εδγὶ ἢ." ἘῸγ ἴΠππ ογπιυΐα ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἷ8, ἰῃ ἴδε ἐοἰϊοννί Ὠρ’, 
τνογάβ, εχρί δε Ὀν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος. Ἐδοϊι ἔογηγυϊα 18 
ἔουπάοά οἡ {πῖ8, [παὶ (Πδ 1 ,οΓὰ ἰ8 581 ἴο ἕδνα Ὀδθ υνἱῖῃ ἴἢ6 ΕΔΙΠΟΓ 
δεΐογτα ἢ6 σδῆλδ Ὀροὴ δασίῃ, δπὰ Ὀγ ᾿ἶτὰ ἴο δνα Ὀδθη βϑηΐ ἴο 18, 
8η ἴο ἴδνα Ὀγουρῆς ἀονν ἢἰ9 ἀοοίγίηα ἴο τ1ι8 ἔγοῃι πεδνθη : δηὰ 
ἜΧργοβ8685 ἃ αἰ δηα ὀχοο] ]θσα δἰτορδί ΠῈΣ δἰηροϊαν δηά διρεῦ- 
Πυγηδη, ἰηαϊοαιίηρ ἃ ὑεΐηρ ΠΟ ὈΥ παῖιγα δηὰ τηϊβοίοη ἴο ἴΠ|8 
οαγῖ, Ὀγ οτἱρίη, κηον]εάρα, διὰ ΠΟΙ 658, ὈῪ {Ππ6 ἰηδίγαοίίοη ννϊοῖ 
ἢ ἀαἰΐνετβ, διὰ ἴῃ6 ννοσκβ ψῃϊο ἢ ρΟΓΌΓΩ8, 18 ΓΔ ΘΟΘ 6 ΠΥ 

. ΒΌΡΕΥΙΟΡ (0 8}} οἴπογβ. ΤΊ 18 γεαυϊγεὰ Ὁγ ἴπε ὠδι ἰοφμεπαϊ οὗὨἨ οιιῦ 
Ἐνδηρε δῖ, απὰ ὃγ ἴῃς οοηΐεχί. Εον ΦΖοἢπ δὰ Ὀείογα βϑαϊά, (ἢδὶ 
768ι19 νγδ8 οπὲ οἱ Οοα, νν88 ἰη(Σδῖε νυ οοη]οϊηεα νἱἢ ἴα Ἐδι ΠΟΥ, 
Δη(1 οσδηθ ἀοννὴ ἔγομῃ Ὠεξανθεὴ ἴο δαῦῖ. (ες ],] ἃ 2. 1], 18.) 
Ουν [,(ογὰ ἴοο πδὰ ἢ πηβοὶῇ βαϊὰ, ταὶ ἢ ννδ8 πῃ ἤδρδνϑθῃ, δῃᾶ ἠ6- 
δοοπάεά ἴσοπι ἤεξαυέπ. (ϑεὲ 8, 18. 8, 25. 7, 29. 6, 33, 46 ἃ 50.) 
Απὼὰ 85 ἴο πε ςοηϊοχί, ἴΠ6 ὁ ὥν ἐκ τῆς γῆς ἰ8 Ορροϑοᾶ ἴο ἴ[Π6 ἄνωθεν 
ὄρχομενος. 

Ὠ ἴἢ6 ννογ8 ὁ ὧν ἐκ τῆς γῆς σΟΠ)πιδηἰδίοΥΒ 816 ἠὲ αἰΐο ἀρτοοᾶ; 
ϑ01ὴ6 ᾿ηἀεγείδηάίηρ {Π6πὰ οὗ Φοϊη ἴῃς Βαριὶοῖ, οἴοτϑ, οὗ ἢϊ5 ἀϊ8- 
εἰρ68 δηά [πε ψενηϑθῃ ἀοοίογβ, ννυῆο δπίοτιαϊηθ υυσοηρ οΐοηβ οὗ 
7εϑυβ. 'ΓΏΘ δχργοβϑίοη τη ΔΎ, ἤοννενεσ, Ὀ6 σοηϑιἀεγοὰ 88 γοϊαϊίηρ ἴο 
“πάη, ἡμπιαπ παίμγο. ὙΠοΓοίογα Ὁ ὁ ἄνωθεν, ΟΥ̓ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 18 
τηθδηῖ οὔθ ΨἼΟ 158 οὗἁὨ οεἰεβϑίῖδὶ οτρίη, 88 ἴΐ ὑγοσα {π6 οβδργίηρ οὗ 
Ὠδδνθῃ, ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, [λικα 1,78. ὙΠῸ τνοτὰ8β ἐπάνω πάντών 
ἐστι ΔΓῈ Θχοθ θην ἐχρίαϊ θὰ ὃὉγ ΟΠ γγϑοβθίομα, οὐδενὸς δεῖται, ἀλλ᾽ 
ἀρχῶν ἐστιν αὑτὸς ἑαυτῶ, καὶ πάντων μείϑων ἀσυγκρίτως, “οι 
Ὀοαβῖ οὗ ἴα ἰεβιϊ ον 1 Ὀογα ἴο ἶπη, δῃὰ ἴδε αοἱορίυῃ 1 ῥγο- 
πουπορά ὑροη δΐην, θυ. λδ [88 0 πϑοὰ οὗ την σοπηπηεῃααίίοη, δηςς 
[μα οδὴ οοπγιηδηὰ ἔβ᾽τἢ το Ὠθ νοῦ 18 δηὰὶ ἀδεάβ, δηὰ 18 ἱποοιωρδγδθ 
στοδῖοσ [Πδη 4}}." Απα 88 ἴμεβε τνοσὰβ ὄβχρῦθϑθ ἰὴ6 τγηοϑὶ οχδ]ίεὰ 
ἀϊρηϊν δηὰ ἜἽχοθ]δῆςα, 80 ἴπ6 δηςτΠοῖίο} ΟὨ 68, ἐκ τῆς ἐστι, ἀδηοία 
ΕΒ ΚΉ 655 δηἀ ΟΝ] 688, 48 Ποηραγεὰ υυἱῖ ἢ! (παῖ ἀϊρη γ ἀπὰ ρίονγ. 

ΟΠ γγβοβίοῃρ γν6}} Ἔχ ]αῖῃβ (6 Ἰαϊίεῦ ΌΥ μικρὸς ἐγὼ καὶ οὐδενὸς ἄξιος 
λόγον, ἅτε χάμαι ἐρχόμενος, καὶ ἐν τῇ γῇ τεχθείς" ὁ δὲ Χριστὸς 
ἄνωθεν ἡμῖν ἀφῖκται. ἘστΙΠεΓΏΊΟΓο, δ 6 δή 48, καὶ ἐκ τῆς γῆς 
λαλεῖ, ἢ6 ἀραίη ᾿παϊεδίεβ ρα κηθβ8, δηὰ (Πδἰ εβρϑοϊδὶὶγ οὗ ἀοοίτϊης ; 
ποῖ ἰηάεεα οοποίἀεγοὰ ἴῃ ἰἴϑε] (ἴον ἰἴ νγὰβ αἱνὶπα, δηὰ (πεγείογθ 
Ὑν ΠΟΙ ἴσας,) Ὀὰϊ ἰη εοπιρατίδοπ ΜῊ [Π6 Ἔχ! θηςε οὗ ἴη6 ἀοοίσπα 
οἵ Ομ γίδῖ, δηὰ ἰΐ8 πγοϑῖ ονϊάθηϊ τγυῖ 8. [π ἴῃ νγοσγὰβ ἑώρακε καὶ 
ἤκουσε, Ν6 τηυδῖ δυιιθδιια ἐν τῷ οὐρανῷ, ΟΥ πρὸς τὸν πατέρα. Λαλεῖ 
ἦθ [ογ διδάσκει, 85 ΓΘ] ΘΏΠΥ ἴῃ (ἢ 8 αοδρεὶ. (ΤΊ ἸΔΠη.) 

δ. καὶ τὴν μαρτυρίαν αὑτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει, 1. ε. δῃὰ γεῖ πο 
Οὐδ (ἴῃ ἃ τωδῃποῦ), ἱ. 6. ὑετῷ ἤει τερεῖνς 8 ἀοοίτί πα. ΕῸΓ 85 
μαρτυρεῖν Ἰαδῖ Ὀείογα δ'ρΏΪβ68 ἴ0 ἴα. ἢ, 80 ἤδσα μαρτυρία ἀδηοῖίοδ 
ἀοοίτὶπε, ἼΠεβα ννυογὰβ Φοῆη ἀϊγοοῖβ ρϑυΓῪ δρϑίηϑι ἴπ6 ὅαννθ, οὗ 
νοῦ σοιμῃηραγαίίνεϊ υ ἔανν χεροῖν 7681, ΕΙγ ἀραίηδὶ ἢἷ8 οννῃ 
ἀἰβοΐρ!εβ, ἔογ πανίηρ; ϑαϊὰ πάντες ἐρχόνται πρὸς αὑτὸν, ἴῃ8 Βἰαπείηρ; 
δἴ {πεῖν ΘνΥ 8ϑηἀ οχαρρεγαίίΐἽόη. Ηδ ἴπθ 8ΠΟῸΒ ἤρου πηυσῇ (ΠΟΥ 
του ὰ εσσ, νοὉ δῃου ἃ ἄδην ΓΔ ἴο πίη, ἰδοῖ ΠΥ Πιηςν δἵ {6 
δτεαῖου ρῖ νυν! ἢ (ΠΟΥ͂ τνοιϑ!ὰ ᾿ησὰγ αἴοσγ [ἢϊ5 τναγηΐηρ. (ΤΠ τ δη.) 

, 38, ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν --- ἐστιν. ΤὮυ5 χὰ (ἢ6 αἰδ- 
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αἱρίοβ ἱπουρᾷὶ ἰἴ οΥἉὨ Πἰ{{|6 οοπμδεαᾳύδησε ἴῸὸ ἤδαῦ 6818, ΟΥ ἔΌΪ]ονν ὶδ 
(δροίηρ, ὨΔΥῪ (ΠΟΥ τεραγάεὰ ἴποϑε 88 σΘΏΒΌΓΔΒΪα, Ο δδοσί δὰ 
ἸΆΟΤΘ δι οΥὙ ἴο Ὠϊπὶ ἴΠΔπ ἴὸ Φοίη. Τὶ ρτίενοιβ Ἔστοσ ΨΦοϊη 
υπάοτίαϊκοβ ἴο οογγθοῖ, Ὦγ δῃοννίηρ μαι ἢς ννῇο θεϊϊενεῖ ἴῃ ΓΟ γίδί, 
Ὀε]ενείἢ ἰῃ Οοὐ, δηὰ {Ππδῖ μανϊηρ ἔλὶ (ἢ ἴῃ ΟἸεδί, ἰδ δαυϊναίεης ἰο 
πανίηρ ΓΔ ἢ ἴῃ αοά. (ΤἸζ 85.) 

88. Βσφράγισεν (88 ΟΠγγϑοδίοτῃ δ᾽} :68{8} [88 [πε δβῆϑε οὗ ἔδειξεν, 
αὶ εἰρηΐῆἔοα δήφισε, ΠΟΛΓΤΙΣ, Ῥγυοΐεεδεε : ἃ τυδίθρμοσ ἀογίνοα ἔγοιι 
ΤΟΥ] ἀδοϑὰδ εἰρηεά ακά εεαἰφά. Νοῦν ἴο εοηβτγηι ἰμαὲ Οοα ἰδ ἴγυ, ἰδ 
εαυϊναϊεπί ἴο λαῦε ζαϊς ἐπ ΘΟοὰ Ηϊπιεῖ; δὰ {π8 ἴἰ06 Βεῆβε οὗ 
16 δῦονα τνοϊὰδ ἰ5 (ἰδ: ““ Ηὀ ννο Ὠδιἢ ἕδϊ ἢ ἴῃ ΟΠ γϑῖ, δαίῃ ἤλιι ἢ 
ἴΪη ἀοά δἰπηδε} , 85 θεΐηρ; πιουί νεγϑοΐουβ. 80 ΟΠ γγβοεδῖοιι : δεικνὺς 
ὡς οὐκ ἂν ἄλλως τις ἀπιστήσειε τοντῷ, εἰ μὴ ψεῦδος καταγνοίη τοῦ 
πέμψαντος αὐτὸν Θεοῦ. 

Βγ 11:16 ἔο] ον πρ΄ ννογάβ8, ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὃ Θεὸς, τὰ ῥήματα τοῦ 
Θεοῦ λαλεῖ, Πα τιοδηῖΐ ἴο ἀροΐαγε παῖ 768ι8 8 ἃ Ὠὲνίπε 1, Ἔἰζαῖς, δης 
{παῖ {πεγοΐοτο ἢΐ8 ἀοοσίγϊ ηα οοὐά ποῖ Ὀυϊ Ὀ6 τ ΠΟΙΪγ σις, δο (δὶ ἢ6 
ψψἢο ΓΟΙΌ568 ζαϊ ἢ ἴο ΟἩΓΙκῖ, γοΐυ 568 1 το αοὐ, ννῆο δβοηΐ ἢ. Ηρ ἤθη 
800] οἷ 8 οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν ὁ Θεὸς τὸ πνεῦμα, ᾿Ὦεγα δίδωσιν 
ἴδ ἴοτ δέδωκεν ; 88 ΔρΡΡΘΔΓ8 ἔγοπι {ἢ ΟΠ] οὐνΐηρ᾽ νεῦϑο: Τὸ πνεῦμα ἰδ 
οχρίδί πα Ὦγ ΟΠ γυβοβίομ, ἐνεργείαν τοῦ πνεύματος, ἐδε κἰβς ὁ ἐδα 
ϑρίγίέ. ΕἸΠΑΙΥ, Ὁ ἴῃ6 ἐογυΐα οὐκ ἐκ μέτρον ἷδ (Ὁγ α ρορειῖΐαγ 
πιεὶοεὶ8) ἀοηοιοὰ ρτεϑδί δηὰ ἰηβηΐϊ6. [ἢ (1ἢεδε ννογάβ8 οὔ δεαῖηβ 0 
Ὦδνα ἢδλὰ γεΐδγθηοα ἴο ἴπε ψχγορῇβίθ, οὗ ννιόῶ (6 Ψψαννη δ ἀοοῖοῦα 
τπεγηβεῖνοβ δγηθὰ (αὶ ἴΠ6 ΗοΪγ ϑρίγὶς ἀνεὶς ἴῃ (ποτὰ ὠἑέλοιέ 
“ποαξιγε; διὰ ἴδιι5 ἢδ τρϑδηΐ (0 ἴεαο}} ἢΐ8 αἰδεῖμ!65 (νναὶῖ {πεν μετα 
δῖον ἴο δε] 6ν6,) τῆδι 96608 τν8ἃ8 ἰπβηϊίεῖν ρσγείεγα!ας ἴο Ὠΐτι [νεῖν 
Ιηδδίογ, δηα 4}} {Π6 ρνρορηδῖθ, ννῦοδε ρίξια ννεῦε οἴη πιενεμκγά, Ὀὺυζ 
ἢΐ6 εἶπε πιεπεμγά δ΄ ἰηθηΐϊί6, οοπαίδιίηρ ἴῃ ἴἢ6 ΤΟ] ]ονίρ; μαγίὶ- 
ΟὈΪαΓ: ρεγίεος ἱποιοίρασε οὗ (6 νυῖδθ οουηβοῖβ δα ἰῃϑοσι δΌ 6 
ἄθογεοβ οὗ {πὸ ον, δπαὰ ροιῦοῦ ἴῃ τηοβί δβοϊαΐς δηᾶ δβιργοῖμε, 
ἐλνοϊνίηρ (Π6 Πανὶπρ' δηὰ ἀοίηρ; αἰϊ τμδὶ (16 Εδί ΠΕΣ παῖ ἀπα ἀοίὶ, 
οβρθο δ! γ {Ππαΐ οὗὨ Τταϊοίηρ {π6 ἀδαά, Ποίαἀϊηρ ἡπάρταεηϊ ονεῦ 41}, ἀρὰ 
ΔΥΡΏΣἀἰ ρ; ἴο ἘΝΕΕΥ͂ ΟΠ6 ΘΟΟΟΓΩΪΏΡ ἴο ᾿͵8 ἀδεάϑβ. 

Απὰ (παῖ (Π6 αἰδοῖ ρ]ε8 πτίρι οὶ σοηάον αἱ ἰδ βρεακίῃρ ἴῃ 386] 
ἐχαϊιοὰ ἰοσιθ οὗ 6δι8, 6 ᾿Ὠδίτυςῖ5 {π6πὶ ΡΆΓΕΪΥ οὐ ἴΠ6 παίωγο, πὰ 
Ραγιν {ἢ οἶος οὗ (Ἰγοῖ. 15, τῃαὶ κε 15 (ἢ δοπ, δπὰ {πὸ δείουνοὰ 
ϑοη. ΝΟΥ ἢς οαἰ δὰ πἰτ {π6 δὸη 9 Οοὐὰ, βῖῃοε πα αὰ ποσὰ ζ6δι15 
80 οαἸ]εὰ ὃν (ἢ νοΐϊοθ ἔγοπι ἤδᾶνθθβ. Ὑγμαῖ κίμὰ οὐΓἱ βοὴ ἢ τηεδηΐ, 
πιῦοί 6 ἀείοττηϊ θα ἔγροπι ἰδ οσοπίεχῖ, ΤῊΪ5 Θοη, ᾿8 88, (85 ἀθ68 
(ες Ενδηρε] 81) 185. ἢθ ψἘῸ ννδ8 ἴῃ ᾿δάνθη, γῆ. οᾶσῃα ἀοινῃ ἴγοηι 
{π6ηο6, δῃὰ νὰ 8 τηδᾶς ἵΏλη, νυν ἤοτ ἤηδὶγ ἰζ6 Ἐδίμοσ νυβδ ρμ]ϑβδεὰ ἰο 
Δρροίῃξ Τογὰ οὗ 8]1, δηὰ αὐΐμοῦ οὗ δυμπηδμ βαϊναϊΐοη, ὙΠοιΕοσο 
Βα γεξειϑ α]Ϊ ἴο ἐν )8 Πίοίπθ παίμγε) ἴοὺσ οἵ ἃ πεγθ παν ϑοἢ (ΒἰΏρ8 
οουἱά ποῖ ὃὕῦ6 ρῥγεαϊοαίϊθὰ :) δθὰ πιραηΐ Ὁγ βοη οὗ ἀοά, (6 οηἱγ 
Ὀοροίίεη οὗ 1π6 ἘδίΠ ΟΡ, ἱ. 6. οπὲν ἐπὶ ἐἷθ κι, "ΤὨοσοίοσγε (ἢ Ὡδῃη8 
ἰΩ ποῖ, οδηποῖ ὕα οὔ οὗ οὔὲῆε, Ὀαϊ οὗ παέμτο δηὰ Ὀὑἱγίῃ. 

ΦοἢΒ (Ἀθη ῥτοοθϑόβ (ο ἴθδοὴ (παὶ μ ἰ8 ἴπῸ ϑαυέομν ὁ} ἐδε δμπι αι 
ταςο, ἰο ΨὮΘΩΙ αἰομα Βαα Ὀεθη σοτηπ (6 ἴΠη βαἸ]ναίίοη οὗὨ εὔξεγῳ ΟΉΦ, 
80 (δαί Πα "νοι ]ὰ δδϑυγοαΐν δἰἰαΐη ἰἴ ννῇο παὰ διϊϊῃ ἴῃ Βα, τυ μιΐο; 
οὨ ἰῃξ οἰβμοσς μαπά, ἢ νου δα 85 οογίδίηϊυ τηΐδα οὗ ἡ ὑὸ χοδιδοὰ 
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ἐπαὶ ἢ. “. ΒΟΥ (8 ϑοῃ (θαγο 86) (Π6 ἘδίϊνοΣ 80 Ἰογείϊ,, 89 ἰὸ 
δᾶνα ἀεογοοὰ ἴο ἀεϊῖνεν ἰηῖο ἰδ δηᾶ 8 (πὰ ὑυο]6 οὗ υϊηδὴ βαἶνα- 
(ἴοη, δῃὰ οοηΐον ὈΥ ἷπὶ Ἡνμδίανον [6] οἰ γ 8 δῃου ἃ σοὨΐοσ οἢ σηθη." 
Βγ πάντα 816 τηεϑηΐ (6 πνεῦμα οὐκ ἐκ μέτρου, ρὶ[|8, αἰἐτιδμέοε, ἀπὰ 
τοτῖε ἱπἤπιέο, Δηα 68 ρθοῖδ! }ν ἐξουσία πάσης σαρκὸς, (17, Φ,) ἐδ βοθον 
ΟΥΓ αοηιμτὶπᾷ απὰ δεδείοιοίπῷ, ϑαϊυαίΐοπ ῳρορ ἤεη. ΒΥ ἴῃς Φώην 
αἰώνιον ἷ6 ἸδΓα πηόδηΐ, ποῖ ρΥΘΟΐβΕΥ (Π6 ἴδ] ΟΣ Ὑ οὗ δηοίδοσ ᾿ἰἴθ, Ὀυΐ 
6 βϑαϊναϊΐοη ἰῇ ΡΈΠΕΙΆΪ δοηυϊγοα δηὰ Ὀερίοννεά Ὁ ΟὨτϊδῖ, Ση85- 
Πυοἢ 88 ἴἴ [88 ἰῖ8 Ὀερίηηίηρ ἴῃ {118 116, δηὰ οηάυγαβ ὑπίο Ηΐε 
ετογίδϑιίηρ. (8ε6 16.) Ηδῖθ πιστεύων 18 ηοϊ υϑεα ἰῃ ἃ Β6η86 ΒΥΠΟῺΥ- 
ΤηΟ118 ὙΥἱΓἢ (ἢ6 ργεσεάϊηρ' τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ λαμβάνειν, ἐο ἀρρτοῦε 
απὰ τεοεῖθο ἐΐε ἀοείγὶπε οΓΓ Οἠτιδέ, Ὀὰϊ ἰὴ ἃ ποῦ γοβίγοιθα β6Ὲ 86, 
ΠΆΤΩΟΪΥ, ἴο γεοοῖνα πῃ 88 θοὴ οὗ οὐ, νγ͵ῇο ννδβ ἰὴ ἤδᾶνθῃ, σδιης 
ἔτουιλ πόδϑθῃ, δο. 8ηα ἰο βαεοὶς βαϊναϊίίΐοῃ ἔγομι ἰπὶ. ἘῸΣ {π6 δοῆϑε 
οὗ πιστεύειν τηῦδὶ 6 ἜΥΘΙῪ Ώεγα δοοοτηπηοάδίοα ἴο (Πα {πἸηρ8 ργα- 
ἀϊοαίοα. Τῶε οσοπέγατῳ ἴο [815 8 Ἰηνοϊνοὶ ἴῃ ἴἢῃ6 ρῥγοσθάΐηρ ἴδυσηβ, 
ἀπειθεῖν τῷ υἱῷ, πδιηγεῖγ, πδὶ νυ βοβοονεῦ γεῆιβδεβ ἴο ὑεϊΐενε ἴθ (ἢ 6 
ϑ0Π, 8Π)2}} ποῖ 666 (1. 6. Ροδ8688) Ὠδρρίηεβϑ8 οἰ ἤδσ 1η [18 118, ΟΥὁ ἴῃ Ὁ 
186 παχί, Αμέ, Φ6Ϊγ, ἰϊ ἰ6 ἀξοϊαγεά, ἴπδὶ ἴμ6 νυγαΐῃ οὗ ἀοα δυϊάε ἢ 
Οἡ δίπι," ἱ. 6. “δα τυ}! βιιδασ ρυη θη λθηΐ (6 τηοϑῖ βανογα. ΕῸΓ 
[πΠ6 νΥΑΙῖΝ οὗἩ ἀαοἀ ᾿'ῃνοϊνοθ ποῖ πγεγοὶν ἴΠ6 1085 οὗ βαϊναϊΐοῃ, Ὀυϊ 
ΡΑΠΒὨγοηἴ ἴΠ6 τηοδῖ ὁενεγο. (Τι((πηδη.) 

ΓΗ͂ΑΡ. ΝΡ. 

ὕγὲ ἴᾶνα Ὀοΐοτε οὐβεγνεά, (παι {ἴπ6 ἱπιεηἴοη οὗ (ἢ6 Ἐνδηρε δέ, 
ἴῃ νχιτηρ; (9 αοϑρεὶ, νναβ8, ἴο γθουγὰ βοόῖηδ οὗ 16 ζῆοσε γειηδγ Κα ]θ 
ῬΌΒΙΪα ἀϊδοουγδεβ οὗ οὐγ [μογὰ, ἔγοπι νυ οἢ γοδάθσβ ΟἱὗὨ ἜΡΈΤΥ ἂρῈ 
τηϊρ ἢ, 88 ᾿ξ νγεγθ, ἤθδσ ἰπὶ ἀϊβοουγβίηρ, δηά γϑαβοηϊηρ; θὰ τἢ8, 
πῃ ἃ ΤΩ ΔΏΠΕΣ, ἰδᾶΓγη ἔγοτῃ ἢΪ8 οσσῃ τπηου (ἢ (ἰ6 τοδὶ ἤδίυγα οὐἁὨ ἢιἷβ ροῖ- 
Β0Η 8ηὲ οἤοθ. Ῥωτγδυδηῖΐ ἴο (18 ἀδδβίρῃ, ἴῃ Ενδηρο ἰδέ 88 δβροοὶ- 
ΑἰΪγ τεοογάθαὰ (Ὠγίβι 8 ἀϊβοουγεα 1 {Ππ6 ϑβαιρραγἴδη νοχηδῃ ; ἴοσ 
{6 θεῖε υπάοσϑίδηαίηρ οὗ νυ ιΐϊο ἢ, ἃπὰ οὗ ΟΌΥ 1,οΥ]᾽ 8 τηδδηΐηρ,, Βα 
[148 (85 υ.8118]} ργεΐβδοθαά ἴπ6 δίογυ ἡ ἢ δοσὴθ ρϑγίϊου δγβ σεϑρθοίϊ:ρς 
(Π6 οοσαϑίοπ τὶς ἢ ̓οὰ ἴο {πᾶἰ ἀϊδοουγδε. 

1----3, Τῆο ἔδιηδ οὗ οὐγ ἔ, οὐ 8 ἀοοίτῖ 68 δη δοϊϊοῃβ. δὰ τοῖν 
(γα τὰ 1014) γεδοῖνθά 1Π6 δᾶγβ οὗ ἴῃ8 εν δῇ συ ΐο 8: (ὉΓ δυςσὴ ἷ 
ἴΠ6 5686 ἤδγΘ ἱηϊοηαεὰ ΠΥ οἱ Φαρισαῖοι ; ἃ ἴεγτη ΟἰΘὨ Δρρ]ϊεὰ ἴο 
ἴα διιργεηθ ταδρίϑίγαου οὗ ἴπ6 968.) ὙΠΟΥ παὰ ποαγὰ ἢσΐ ΟἿ]ΥῪ 
ἐπαὶ 726805 πδὰ οοἰϊεοίοα ἃ ργεδὶ πυῦεγ οὗ ἀϊδβοῖρ]θβ, Ὀυῖ μαὰ 
βΒουπὰ ἴδεπὶ ἴο πἰπι ὈΥ ἴπε δατοϊηϊσίγαϊΐοη οὗὨ Ὀαρίίδιι : ἃ (ἰηρς 
ΒΟΆΓΟΕΪΥ οπάυγοά, ονεῃ ἴῃ Φόμη {πε Βαρ[ἰϑβῖ, 
Τα Ενδηρο δὶ 888 οί ἴῃ (6 βγδί γυεῖβε νἘσῪ οἴθαυῦν Ἔχργοδϑοὰ 

Ὠἷδ τπιδδηΐηρ : Ὀυΐ (ΠΤ 185 ΠῸ ἰάθβ βυρρεοβίοα οὗ γηϊβγεργεβεηίδί οη 
οὐ ἴθ ρμαγτὶ οὗ ἴῃς 726νν8. ὙΠῸ 8686 ΖΩΔῪ ὕε {ππ8 ἐχργεθβθὰ ἴῃ 
ἃ ῬΘΙΔρΡῆΤαβθ. ““ ἤξλεπ, ἐμεγείοτε, ἐδ 1οτά ὠπαετείοοά ἰδαέ ἐδε 
Ρλατίβοος μαὰ ἰραγπΐ, υἱδἔᾶ υοχαϊϊοη απᾶ Ἰπαϊξοο, ἐπαξ ἧδ πιαά δ ιογε 
αἱφεϊρίεε ἰγαπ ψοῖπ, απὰ ΒΑΡΤΙΖΕΡ ἐδέπι (ἐπουρὴ ἐδ ἱπίογπιαξίοπ 
ταξ, εἰτίοἰϊν ἐροακὶπρῷ, [αΐδα, [οΥγ «εδιιβ δὶπιβεὶ  αἰά ποὲ δαρέϊχα, δμὲ 
λὶξ ἀϊδοὶρίε4)." Ηδὰ {μεγ, μόνγενερ, Ἰεασηΐς ἴΠ6 ἀπ, ἰὰ νου Ἱὰ 
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ΒΟΔΓΟΟΙΥ πανα ᾿οϑϑοηθα {πεῖν οηνΥ δηὴ νοχαϊΐοῃ, βίης ἰΐ ναὶ ἴῃ {Π6 
ἑπδιτυϊοη οἵ πα τἰϊο, οῖ ἰπ δα δὐπιπἰδίγαϊίοη οὗ 1ἴ, (ἰαῖ (ἴα 
ἀϊφηϊγ σοπϑίϑιεά, (ἔοι ννυπαῖ 15. ἀοπε ὧν δηὰ {πγουρῇ Δηοῖ ον ΤΥ 
Ὀ6 δβαἰὰ ἴο Ὀε ἀοης Ὁγζ ἴδε μγίποίραϊ!,) ἔογ ἴπε Ὀαρίίθπι νν88 ἱπ ἡΐξ 
παπιο. ὉΝῺΥ οὐν [οὐγὰ ἀἰά ποΐ οἴνυδε Ὠἰπηδε] το ὈαριϊΖα, σοΟπΊπηθη- 
ἰδίοτβ δὰ ηοΐῖ αρτοθά. [{ ἰ5 ἱπάεεά 8 μροίῃξ πϑὶ ΠῚ ΘΒΔΥ͂ οὗἉ ἀεδοϊδίοῃ, 
ΠΟΥ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ ἰ0 ὃς ἀοίεγιηϊποθὶ. Βε ταὶ 88 ἰξ την, οὖῦ [ογά, οπ 
Ἰεδγῃΐηρ ἴπ6 ἔηνΥ δηὰ τγδ]ῖος οὗ {πὸ Ἀυ]εῖβ, εἴς δυιάερα, ποῖ ἐπγοιρῇ 
ἔεαγ, Ὀυϊ ἰο ουϊ ΟΠ 8}} σαιιθθ8 ἴογ διισῇ μϑϑβίοῃϑ ; δηὰ, πεανίηρ ἰδία 
{6 ἔουπάαιίοη οὗὁὨ ἴα αοερεὶ ἱπ 7υάε8, μγεραγεὰ ἴο σχοϊυγῃ ἰηΐο 
Οαϊ ες, ἔγοι ννῆεηος πα πα οΟῃ)6. 

4, ὃ ἃι 6. με, ἴῃ6 Ενδηρε  ϑῖ βᾶγ8, {παῖ οὐν [,ογά ἔδει διέρ- 
χέσθαι (πιμεί πεεας ρ0 ἰἠτοιιφ ,) τὸ ἅτ ποῖ ἴο υπάεγβίδηα (85 ἰἝδ 
διρροδεὰ Ὀγ ΟἸιγγβοδίοπι) {12 ἢ τῦὰϑ ἐπα ρο! δὰ ὈΥ ΔΩΥ Πδίτοι ἴο- 
πλγὰ δ ἴῃ 6νν5 ἴο ζὸ ἴο (Π6 Οφδηι 168, Ὀυϊ οαἷγ ἢ δὲ 6 ννὰδ οὐ] ροά, 
ἱ. 6. ἱπάμιοεὰ ἴο ἴακε {παῖ σουγϑα οὐ δοοουηΐ οὗ ἴδε βδῃογίῃθϑς οἱ {ἴ6 
τουῖϊε. Νὼογ Πδ5 ἴπ6 Ενδηρεῖϊδί, νποιις οδυ86, νυγ 6 λεγομένην 
Συχάρ. Ἐὸον ἴδ ΟΥ̓ νγὰβ ὑγορεγν δηά οὔ η}}ν σα] Συχὲμ, διὰ 
ἐεγίνο ᾿ἴ6 πϑι)α ἔγοῃι ϑἰοῆδι, οὗ ννβοθε ἀδβδοεπαάδηῖβ Φβοοὸῦ [8 βϑ!α 
ἴο ἢᾶνα ρυγοδαβο {Π6 στοιιηά, ἀπα 0} ἴα δὴ δἰδγ. ὅ86ὲ ἄδβῃ. 
33, 18. (ΤιϊΔη.} . 

Ὁ. ἐκαθέθετο οὕτως. Τι((πδὴ δὐομία {πὸ ἰηἰοΥργοϊαιοη οὗ ΤΥ εἴβ8- 
εἰ), δη οἰ ΠοΓΒ, νυ ἢ νναθ Ἰοηρ; ἀρὸ ργορμρουηάεαά ὈΥ ΟΠ γγβοβίοηι, 
ἍὮΟ δτρ δίῃ : οὐκ ἐπὶ θρύνον, οὐκ ἐπὶ προσκεφαλάιον, ἀλλ᾽ ἀπλῶς 
καὶ ὡς ἔτνχεν ἐπ᾽ ἐδάφους. ΛΑπά {Π|6 ἰηἰογργεϊαιίοη ΤΊ {ΠῚ} ΚΒ 
ἦθ ΨΘΓΥῪ 818 0]6 ἴο ἴπ6 εἰγοιπιβίαπος οὗ (ἢ6 Οδ586, δίποα Ὑγδδγί 688 
866 Κ8 ΔΩΥ͂ ρῥἶδοθ νυ βαΐϊδοατεσ ννογεοη ἴο γαροβα ἐζβεϊξ : υνῃϊοῖ ἰ8 {ΠῸ 
ΨΕΙΥ οτος οὗ οὕτως. : 

9. οὗ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις. ΟἸγγεοβίοπι, δηὰ 
δΟΠ)6 ΟἾδΟΓ οοτηι πο δίοσβ, ἴδκα ἴπ686 ἴο Ὀ6 (ἢ6 ννονήβ οὗ ἴΠ6 ττοηπαπ, 
ποῖ οὗ ἴπε Ενδηρε δῖ. Απὰ ({Π|8 ορὶηΐοη, Τιϊπιδὴ τὈΐηΚϑ, 15. ἠοῖ 
ἀδνοϊά οΥ̓ ὨΓΟΌΔΌ  Υ, δίηοα (οΌδθεγνεθ ἢῈ) ἴπα ννοσηδη ταϊρἢϊ δΑΥ͂ 
118, ἴο ἀογίε [ἢς δυρετδι οη οὗ {Π6 ενγβ, δηὰ ὄὌχροβδα {πεὶγ υη- 
τοι ρ᾿ 5016 ἴον 8 [6 ϑαιηδχίϊβηϑ, ΟΓ ἴο βυρροδῖ {Π|8 αἱγιομίέν, 
ΣΕΥ, ἡ Ποῖ ΟΡ, δυρμροθίηρ, 8ὴῆὴ6 “νογα ὙΠ ρ’ ἴ0 ρσταπὶ Ὠΐπὶ ἢ 8 
Τεᾳιαβῖ, ἢ οουἹὰ νυῖτἢ ρτορτοῖγ γεοοῖνο ἰἴ ἔγοιη ἃ ϑαιηδτ ἴδῃ ὃ 
10. εἰ ἤδεις τήν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ. Οη [6 δεηδ6 οὗ δώρεα, ἴϊιε 

δησίοης σρηητπηθδηϊδίοτβ 86 ΟΥ̓ ΠΟ ᾿πθ8ῃ8 δργοθί. Αἰπηοδῖ 8}1 (Π68 
Ιαἴη Βδῖπετβ υπάογοιοοά ὈΥ ἰδ τῆς Ηοὶν ϑρίτὶἐ, δ ἴα κα {{π|ὸ 
οι! οννίηρ; ἀχργεβϑίοῃ, ἐϊυϊπῷ ἰσαίετ, ἴῃ 6 δᾶπι|6 βδεῆ8θ. Τ|ιῈ Οτοὲκ 
ἘΔΙΠΟΓΒ, πόνγανοῦ, υηἀεγβίδηα ἐϊ οὗὅἁὨ ννυπαΐονος αοὰ οδὴ οσ ἐθεθ ρῖνα 
ἴο ἴδῃ ; δηά ἴδογ γεοορηΐδε 8η ορροϑί(ἰοῃ Ὀεΐννεεη {πε ρΊἴ οὗἩ Θοί, 
δηά (ἰιαϊ οὗ παν, βιιοῖ 85 ἴη6 νγαῖεσ ννίοδΒ. {πδ ννοηιδη οουὰ ρἷνε. 
50 ΟὨγγβοβίου;, Οὐχὶ, ὙΠδορἢγαςῖ, δηὰ οἴποιβ, δόσε οὗ νῇοηι 
υπαεγθίδηά 1 οὗἩἉ οὖ ζυγέ λἐησοίῇ, Τῆν5 [86 Ἔχργθββϑίοωβ ““ ρἰε οὗ 
ἀοά," δηὰ ““ψῆῆο ἰϊ 15 {παἴ Βρεδακείῃ ἴὸ {Π66,᾽" ἃγὸ ὩΘαΥΪΥ δαυϊναϊοηῖ. 
Βυῖ 1ἴ τηδὺ Ὀ6 ὑεῖίοι ἱπίογρτγεῖθα οὗ ἴἢε 2) υὶπο ξαυοιτ ἴῃ ρϑηεσταὶ, 
1Πεη ενϊποοὰ ὕοίἢ ἴο ἴΠ6 ννοῃλδῃ δηὰ ἴΠπ6 ϑαιηδι δη8, ἤδίποῖὶγ, τΠαῖ 
οὔ μπουΐϊηρ ἰδὲ ϑαυίοιτ : ἃ ὈΦΠοΗ͂ϊ ἂἴ οσε ὑποχρεοϊοὰ, δηὰ Ὀεγοηὰ 
ΣΘΆΒΌΓΕ ἀσβίγαδὶο. {ΤΙ [πηδη.) 

10. ὕδωρ ϑῶν. ᾿“Ὑπεοάογει. αηὰ οἴδιεῖβ υπήενβίδηα (ἢἷ8 οὗἩὨ {ἢε 
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ἀοοίτιπε οὗ (γῖϑι : τ] ἢ ἴα, ἱπάδοα, ργθοβΌ]6 ἰο {πὸ ὑϑαρα Ὀο(ἢ οὗ 
{πε δδογοὰ βηὰ ὑσχγοΐδης ΠΣ ΕΓΒ; 8ἃ8 8150 οὗ ἴπε εν ]8ῃ ΒαὈῦϊη8, τνῆο 
σοτμδῖε αοοείτίὶπο υἱτΐ ἐσαίεγ, δπὰ Πδίονοσ ἰηϑί γυςῖθ, ΤοΌΓΙΏ8, ΟΥ̓ 
1πᾶ 65 ΒΥ ΟἹ6 νν εν δηἀ Παρμίογ. (8εε ν᾽ ειτϑῖοη δηὰ ᾿ἰρῃτίοοῖ οα 
1 κα 10, 25.) Ηδεγε, Πονγενοσ, τὸ ὕδωρ ἀοο8 ποὶ πηιεγείψ ἀδηοία 
ἀοοίτίπε, (ΘΕ ραοῖδ  ν ο'ησοα ϑῶν ἰ8 Δἀ(64); Ὀιϊΐ, φεπεταῖϊϊψ, ἩἘΑίανΟΣ 
ἰδ η45 ἴο γεΐγεβ ἢ δηὰ βοΐδοθ Π6 στηϊη, δὰ [18 ᾿ηνοῖνοβ ἴἢ6 ψνῇο]6 
ϑυτῃ οὗ (Πα ὑ]εβϑίηρϑ ἱπηρατῖθα Ὀγ ΟἸγίϑί, ἴο γϑέοσγῃι, ᾿γϑηαι}]}}Ζα, 
δηα 0]668 τὰ παληὰ, δηά ἴῃ6 λαρρὲπεες ἐέδεί [ ἴῇθποα γεβυ] τ ηρ, ΤῊ Ϊ8 
ἰητογργεϊδιίίοη ἰδ ΓᾺΡ πιοῦὰ δυϊδῦϊα ἴο ἴπ6 οοηϊεχῖ, δηΐ δοσομπηηο- 
ἀἰκιοὰ ἴο ἴΠ6 ἰηίδηΐ οὗ ΟἸγίϑί ἰῃ ἴἢ}}8 ἀϊθϑοουγβε (866 42), δηὴ ἴο 6 
ἰϑᾶρα οὗ οὖν [οτὰ, δηὰ οὐ ἴΐ6 βδογοὰ υυσίϊειϑβ. Τῆυ5 ἰῃ 7, 838. 
(ν ποσα 866 ἴΠ6 ποίθ), 8 Ὀεϊΐενοῦ ἰ8, ὈΥ̓͂ ἃ 5: τ} Γ τηθίδρμον (νοΐ 
ΟΟΟυ ΓΒ 150 ἰη ον. 7, 17. 21, 6. 99, 17.} βαϊά τὸ ὃ6 1|Κα ἃ οορίοιυ 
Δηα ρεγρμείυδιὶγ Πονίηρ [οιιηϊαίη. Ὁ Ὠαΐ ἰδ ΠΟΓα οδ]]οὰ ἴῃ6 ὕδωρ 
Θωῆς, ἰ5 ἴῃ Ζοῖ. 5, 86. ο4]1ὁἀ ἴ[ἢ6 ἄρτος ϑωῆς : ἴοΣ ἴο ΘἜδοἢ ἴῃ 8816 
Ργοαϊςδῖεβ γα δϑογί δε, 8ἃ8 οὐ μὴ πεινάσῃ, οὗ μὴ διψήσῃ ποποτε. 
Ἡαίετ ἰβ ρεπεταϊϊῳ ἃ 5ϑγιδοῖ δηὰ ἱπιᾶρα οὗἁ ἔθ! οἰϊγ, δηὰ δ᾽} θϑηθῆςβ 
ἔγοιῃ φὶς ἢ ἰΐ δοογυεβ. 80 ἰῃ Ῥβ. 86, 10. Οοὰ 15 οδἰϊδὰ {6 ἔσιη- 
ἰδἴη οὗ 118. (Οοπιραγα ἴα ρᾶϑβᾶρθ.) δξμοο ἴῃ 195. 19, 8. τηδῆ 
86 βαϊὰ ἴο ἀἄγανν νυϑῖοσ. ἔγοιῃ ἐδ νυθ] 9 οὐ ἐοιιηΐδλη8 οὗ δαϊναίίοῃ, 
ἷ. 6. 866ἷκ, εχρεοῖ, δπά γϑοεῖνα δνετΥ βογὶ οἵ ζεϊοῖγ. Αηά ἴῃ Ζδβον. 
4, 8. 1 15 ργοπηβοά, ἰδαῖ ἴῃ {παϊ {ἰπ|6 5}}8}} ἔονν ἔγοσῃ “6 γυβδ]θτ 
ἐϊυὶπᾷ τοαίετε ; ἴ. 6. ὈδπΕΙῖθ δηὰ ὑ]εβϑίηρβ οὗ δνϑσῃ Κιπὰ ν}}} ὃς 
τΓδηϑιγϊ εἀ ἔγοπι 9 οὐ τιβαϊθτη ἴο [86 ψιο]ς ννον]ὰ. (ΤΙ Δ.) 

᾿ 12. μείδων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακὼβ, ατὲ ἰΐοιμ φτεαίετ ἐἠαπ οἷν 
Ἃαἰλεν ὕαοοὺ : ἰὰβ (48 ΟἸΓγοοοίοι βυρβαϑ18) Ὀοδβίϊηρ ἢν ἀοβοθηΐ 
ἔγοτι Φδοοῦ, οὐ τυροῦ ἴΠ6 Θδιηασ  (ΔῺ8 ρΊΟΔΙΪΥ ῥὑγίἀθα τΠουβοῖνοθβ : 
48 νὰ δηὰ ἔγοτη Δοβερῆ. Αηίΐ. 9, 14. 80 (Ὠξγγϑοβίοι", ἰῃ ἢἷβ 3151 
ἩοπΪγ ου 581. Φοδη : ἐφιλονείκουν μὲν τοι εἰς τὴν εὐγένειαν εἰσω- 
θεῖν ἑαυτοὺς τῆν ᾿Ιουδαϊκὴν; καὶ ἐφιλοτιμοῦντο ἐπὶ τῷ ᾿Αβραὰμ, καὶ 
πρόγονον αὐτὸν ἐπεγράφοντο, ἅτε ἀπὸ τῆς. Χαλδαίας ὄντα, καὶ τὸν 
᾿Ιακὼβ πατέρα ἐκάλουν, ἅτε ἐκείνον ὄντα ἀπόγονον. (ΤΊ ([πη8η.) 

18,14. Τυβ οὖἦ [μτά, ρεγοείνίηρ; ἃ σγεὰκ ἱπάθθ, πὶ ἀοοΐ]α 
δηὰ ἱηρεπυουβ αἱηὰ ἰῃ (πα ψοίηδη, (ὙΠ 0 σοΟΙηργεπθηάθὶ {παῖ Πα 
ΒΡΟΚΟ οὗ ϑρ: γι], Ὡοῖ ΘΟΓΡΟΓΟΔΙ τε γοϑῃτηθηϊ), δηβτνοσθ, “ ἡ ηοδο- 
δνδν ἀγίη κοί," ἃς, Ηδκγε δραΐῃ (845 ( γγβοβίοαῃ δῃὰ οἴϊπεσ ουτὴ- 
τηθὨΐδίοῦβ σοιοδτκ) ον [ογὰ σεμ]!θ5 ποὶ ᾿ἰ δῖργεβα ἰογπις ἴο ἴΠ6 
Φ 0 Θβ110η, ὙὙΠΘΊΠΟΣ Ὧὰ "γΕΓῈ ϑΡΟΣΙΟΣ ἴο ΨΦδοοῦ, Ὀυϊ ὉΥ απ δπίβηπια, 
(ἰε5ῖ τὴ6 ψοιηδη δου] {Π’πκ ἢΐπ ἀγγορϑηῖ) ; τ᾿πῃουρῇ δ ΒΏΒΥΨΕΓ 
αἰά, ἴῃ ἔβόϊ, ἱποοίσο 88 τούς, νν δ} ]6 ἢς ἰδυρῆτ {Π6 ἀἰβεγεησα Ὀοῖνγθοη 
ἴπ6 ννάϊοῦ ρὑγόιοεά Ὀγ Φδοοῦ, δηὰ {παῖ νν ΒΙΟἢ 6 οουὰ ρῖνε ; [ἢ 6 
ἔουσοΣ ΟὨΪΥ ιδηοὨρ ἐδ ροτατῳ ἰἠἰτεί, Ὀυϊ ψιμαῖ ἢε . σδὴ μἶνα 
(δώσει), βαξἰοἴγίπρ; ἰξ [ῸΣ Ἔνοσ. ὍΤἢιθ οὖν [μογὰ δι ρ ουβ τσαέεγ ἀπά 
ἐλίγεῖ, Ἰοἴ, ἴῃ ἃ ἐξέεγαὶ ἀοοορίδιοη ; ΦΩΪΥ, ἰῃ ἃ τηϑῖδ που 8] ΟΠ : 8 
βραγὰ ἔγεφιεηΐ ἴῃ 4}} ἰβηριαραβ. ὅεε 8. 68, ὦ. Μαίϊ. ὅ, 6. [ΠΏ ογα 
866 {πὸ ἠὐῖ6.] 20}. 6, 85. ), 387. 18. 49, 10. Ηδηοδ ἰΐ Δρρθοᾶγβ, 
{παῖ ἴο ἀγὶπί τοαΐογ ἀδῃοῖθβ ἴο 566 κ, δοαυΐγα, ι.ι36ὲ δη ὦ ΘΠ]ΟΥ ὈΘηΘΗϊθ 
δηὰᾶ Ὀ]οβδίηρβ, ((ομῃιραγε 6, 85.) ἘΒν πένεγ ἐλὶγδὲ 18 πηεδηΐ, “" 8Π48}} 
ὭΘνΟΥ Πᾶνα ΔΩΥ͂ (πη ἸηΟγα ἐχοβι δῆς ἴο ἀεβίγε, υν}}} σνδηΐϊ οί 
ὨΘΟΕΘΒΔΙΎ ἴο ἃ ᾿ἴΓΒΏ0.}} δηὰ Πρ ἤξε." ὙΠ ϑεῶϑε οὗ ἴῃς Ἰδϑὲ 
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Ἡοσῶθ μῶν ὕὈ6 (πὸ εχργεθοθὰ : “" ἼΠοο6 ὑέμεοῆίθ ἀπα Ὁ] 6βδίηβ8, 85 
[ΠΟΥ ἃγὸ [Ὠϑπιβοῖνοδ ἢ 6 τηοϑῖ οορίουϑ, ρεγροιυαὶ, δηὰ δἰε 8], 80 “0 
ἐΠΕΥ ργοάϊιοε 8 ἔε οἰ γ οοῃϑίδηϊ, γεδ εἴογηδὶ. Βὲγ ὅδωρ ἁλλομένον 
6 ἀδοϊςηαιοα ἃ πηοϑῖ οορίουβ δῃηὰ ρμεγρϑῖυδ! ν ϑργηρίηρ ἐουηιαίῃ : 
δηὰ γενήσεται ΘΧΡΓΟΒΘΕΒ ἴἢ6 οοηδεηνεπος δηὰ εβεοὶ οὗὨ (6 Ὀ]εδϑίηρδ, 
διὰ οὗ ἰδὲ παρρίηοθ25 ᾿ἰ(961, Τῆι οὖν [ογὰ ρῥγοΐεδββοβ ἢ ἰπηβε] ἢ ἰὮ6 
ΒΙΆΠΟΣ οὗ 411 ἢυάδη ἔν] ἵγ, αἱ οὔοε (γυς, δαἰοἔγίηρ, ρεγίεςϊ, δπὰ 
τοδὶ οορίουδ. μεῖον [6 ψοπδη υπόεγϑίοοα [6 γογὰβ 2 {18 
8686, σοι ηλδηϊαίοΓ8 ΔΥῸ Οἵ εργοοά. 6 τῃδί 88 'ξ τῦδυ, ομβ (δἰηρ 
ἷβ μίαϊο αῃὰ οεείαίη, (παι δεϑιιδ, ἰὴ (ἢ 18 ἀἰϑοοῦγδα, μγοίδβδβοα Πα ϑεἸ 
(0 Ὀθ6 ἐΐνα δοῖε διβμίογ οὗ ἢυάϑη [εἰ] ἰεὶϊγ; δὰ ὃν ἰδ νογάβ, ““ }ι8 
ἢ 5ἢ.4}} ἀγὶηῖκ οὗ {π6 νος νον Ε ρῖνα, νν}}}} ποναῦ (ὨΙΓοῖ : ἢθ 
ῬΓΟΠδο5 (παι νυ βοϑοσνοῦ δου) Κηονν, βεοῖς, ἀπά ᾿86 {[Π6 Ὀεηοῆίβ 
(6 πος ἱπηρατιεά, ννου ὰ γοοοῖνα ἴΠ6 ἰσγιιδδῖ, Ἰηοδῖ ρμεγΐεςῖ, δῃὰ οοῃ- 
δίδηϊ [6] ο1{γ. 

Ἐγοῖὰ ΠΟΡ ΘΏΒΥΨΨΙ ᾿ΐ Βοει8 {παῖ (πα τνοηδη Οἰ κοί 88 γεῖ υμάδγ- 
διδῃά (ἢ ψογάθ. Ὑεῖ 5.6 ἴδ! ὸο ἰησὶρηδίίοη αἱ {18 υ Ἰογναϊαϊηρ 
οὗ {ἰδ ννὲ}]}] οἵ ὅδδοοῦ ; ποῦ εἰὰ δῇ (88 ἰβ ϑυρροβεθὰ Ὀγ 501η6 0011» 
τηϑηϊαίο 9) ἀογίάς (πε ἰοξίγ Ἰδηριαρα οὗ ἃ βἴγδηρεγ, ἃ εν, δηὰ ἃ [Ὁ- 
γείρποσ, Ὀθϊ ΟἿ᾽ ἀσδίγεθ ἴο Κηονν ννῆδὶ δοιῖ οὗ νναῖεσ (δὲ τὩδγ Β6. 
Δηά πον Ψ2εβιι8, Ὀγεακίηρ ΟΠ δὴν ἔυγίμεσ αἀἰδοοιιγδα οἡ ἰδαϊ δι.0- 
᾿εοῖ, [ΓΦ ἰσ δηοίμον, δηὰ, ὈΥ ἃ ὑγοοῦ οἷ [ἰδ οὔμιῃϊϑοίοηος, ἐχοῖίεβ 
δοῦ (0 δηίοσίθιη "σοῦ οοποερίίοηθ οὗὨ .νἷ8 ρει βοὴ δηὰ ἀϊρηΐγ. 
(ΤΙκτΔη.} 

16. ὕπαγε, φώνησον τὸν ἄνδρα σου, ἃς. 'Γπαὶ οὖν [γὰ Κηον 
86 βεὰ 0 Ὠυδυθηά, σδποῖ δα ἀουδιίοα, δ'ησα 6 }υδί δῇϊογ ἀοοϊατοα 
Μμ. Ὅὴγ (Ππεὴ δῃουϊά μα πᾶνε Ὀἱὰ ἢδι οἃ}] ὮοΣ πυϑῦδηῃα, ΠΟ Ὧ6 
ρον 86 μα που Ηδξσγε (ῃ6 οοπηπμεηίαίοτβ ἀδνίθα ναι ουβ Γοᾶ- 
80η8, ᾿ἐτπ|6 ργοῦαῦϊθ. [Ι͂ἢ ἴσα, ουὖν [γὰ ὑἱὰ ΠΕΡ 40 50, 15 Κηοννὶ πῃ 
1η6 ἀποννοῦ ἴναι ποιὰ ἰ(ἢ8 Ὀ6 τοϊμιτηθα, ννϊοἢ νοι] δῇογα ἢϊπὶ 
Τοοδδίου οὗ δἰιθννὶρ, ὮῸΡ Ὦ18 Οἴμηϊεοίεος, δηα δἀμηθη δὶ ἤεγ οὗ ΠΕΣ 
Δ ΟΓΑἢ γ. Απὰ δεγα (ΒγγϑοβίοῃμΒ σοι 668 ἰο Οὐν βίαι: οΏ 
[Π6 πεούεεῖν δὰ νυ ἱδϑάομῃ οὗ ουν [,ογὰ, ἰῃ ποῖ ἱτηπηδαίαίο! γΥ τερεδοὴ- 
ἴὴρ μοῦ νν ἢ ΠΟΓ ἐπη 20 ΧᾺ] Ἰἐἴδ ; δε ΒΓθὶ βεθκίηρ; οεοβδίοῃ, ΟΥ̓ νι οὗ 
τνῦδί ἢ6 δὰ ἴο βαὺ πιὶρῆϊ δεῖ 0 8.86 Ὠδίιγα ἱγ 26 ὨΘΟΘΒΒΆΡΙ 
οὔῖ οὗ {πε ἀϊθοουγεα, ἰεβί, ῃθ Π6 δῆοννθα δέιηθεῖ τπὰ Ῥγορδεῖ, 
06 Ὠ]ρΡϊ δϑεθ ἴ0 ἴαᾶνα ἐοὯ6 1 ΔΙΤΟΡΆΒΙΪΥ ἃ ἃ ΓΟΓΟΒΕΙΥ ; ἐλεγοΐοτα 
δε δὰ ποὺ ἔδίοβ πὲ Ὠμδυδηά. (ΤΙ Δ.) | 

18. πέντε γἄρ ἄνδρας ἔχεις, δος. Ηογα νγὰ8 δὴ ἐἸ]Ἰυδί τίου Ῥτοοῦ 
οἵ οὔὖῦ [γα 5 οτῃηηϊϑοΐϊδηοα ; ἔογ Ὡρί Ἔνθ {Π6 πγοβὶ δϑοοι εἰ δοῖϊοηϑ 
δηα ἀοπηρδίο Οσοιειδηςεθ οἵ [86 νοϊηδη 5 [δε ογα ἰάθη ἔγοπι 
Ὠΐπι, δῃ, ϑιιοῖ 88, ὑπάθσ ἴΠ6 ργοβεδῖϊ οἰγοιιηϑίδησοθ, δε σου ποῖ 
ἤανα Ἰεδσγηῖ ἔγοῃι (Π6 ἰηξοσιηδίίο οὗ οἰπασβ. [{ 16 ργοῦβῦϊα {παὶ 
δεδθι8 δἀνεγίεα ἰο οἵοσ δηὰ ταϊπυῖοσ μαγίϊουϊαγθ, ποῖ τοοοσάθὰ Ὁ 
(809 Ἐνδηρε] δὶ, δἰβοα ἴθῈ τνοπιδὴ αἰϊογνγαγὰθ, ἰῇ τὸ. 49. 58, 
““ (οΠ16 566 ἃ Δη ἐδπαΐῖ Ὠαίῃ ἰο]ἀ το 4}} ἰαΐϊ οὐὸῦρ 1 ἀϊ "" Οὗ 
του ρῖ να θεὰ ποῖ ργεβ88 ἴῃ τὰ πάντα, Ὀυΐ ιηἀοτείαπά ἐΐ ΟὨ]γΥ οἵ 
186 φγοαίεν ρατί (ννὨϊο ἢν ἰΏ ρΟΡυΪΔΓ ΡΠ ΓΑΘΘΟΙυρῪ 8 νεῦγ 8] ] ον ε), 
γεῖ ἱξ τωυϑὲ ἱπαϊοδίε 8 οοῃϑιθγδθϊα μαζί, δῃά τοσγα 1048 ͵8 τεοογάδα. 
Αδ ἴο ἴα υδθαπμαθ ἤοσα Ἐποπδϊοηθα, ἴἤογο ἰ8 δόμα ἀϊδγεηςε οὗ 
Φρίπίου, Μορὶ εουμηδηίδιοσβ βίος ἰδ δὲ ἰορίεἰτηδίς, δηὰ 

φ 
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ταὶ ἐδ6 τυδὸ ἐγεοὰ ἔτοσι ἴπεπι ὉΥ ἀδαΐ, οὐ "γ᾽ τορυσϊδιΐοτ, υἱητ}} τῆδ 
ἰδδὶ, οἰ τυ ποίη, [ἴ ϑεθπι8, 5ῃε ᾿ῖναὰ ἴῃ δοπευίδαρο, ὍΤΠὲ οὗκ ΠΙΑΥ͂, 
᾿όννενεῦ, δὲ Ραϊ [ὉΓ οὕπω, 85 ἰῃ Ὠευῖ, 90, δ, Θ ἂι 7. οὐκ ἔλαβεν 
γυναῖκα, διὰ ἐνεῆ ἰη τῆ Νεὺν Τερίδιηδηῖ, 8 ΜΑΙ 7, 18. 868 
3ο᾽ν. 7, 8. Τῆι ποῦ σουἹὰ Ὀ6 ποιῃίηρ' ἴο γΓεργόδει ἴῃ {πὸ νγὸ 5 
ἴΏΔη 5 οοοῖ ; ἀπ ἐεγίαϊη!}γ 886 ἰδ ᾿ῃγουρποῦέ {ἢ τε οἷ6 παυγαζνα 
ἀεδογ θεὰ δ νἱγέυου, ἰη ἢ ρεηῖ, πὰ ἀοδίγουβ οὖ Κπονϊοάρε. δ΄ 
(παῖ, ᾿νοσγεναῦ, 88 ἰϊ ὩδῪ (Ὁ ποῖ πηρ' οογίδῖ ἢ οδη δά ἀδιεγη! 68), 
ἔπε τγοϊπβη ΒΟῪ 1.31}7 δοοουηΐβ Πίτη ἃ Ῥγορδεῖ, ρεγοεϊνίηρ' ἐπὰϊ πᾶ 
πσνγβ ἴα δεογεῖϑ Οὗ (6 ἢεαγί. Αηὐὰ Πογὸ 56 ἴ8Κε8 [ες ΟρροΥτ 
οἵ δα κίηρ (6 ορί πίοη οὗ σκοὺ ἃ Ῥεγβοῆδρε οὔ ἃ αυεϑίίοη ἢ} ΘΟΏ- 
ἰγονογίοα ὃὉγ [6 7ενν8 διὰ ϑδιηλγίίδαπβ. ὅσ {{||8 ΟΡ [οΓὰ δησννογά 
80 ὅ8 ἴ0 βἴῖ να ῈΓ ἴσ υπάεγοϊδηα (Ὠαϊ ἴϊ ἰ6 οὶ ὨδΟΘΆΘΑΤΥ (0 ἀξραίῖε ἴδ 6 
φιεειίοη, β'πσε ἴπεγε νου Ὀ6 ϑοοὴ δ ἢ ἃ οἵδ] Οδηρα οὗ γε οι 8 
ἐπδιϊτι ἸὯ8 85 ἴ0 γθ πον [Π6 αυσθ ἡ ὨπρΔίοτΥ. 
ΤῊ ἔογηπιὶν ἔρχεται ὥρα τηυβὶ θ6 ἰακοη ἰπ ἃ ἔπαγε ϑε8ὸ. Οοια- 

Ἐπ πίδί ΓΒ ἀγα ποῖ, πονγονοῦ, ἀρτοοᾶ οὐ (ἢ μγεοΐβα ρογίοα ἰηἰοη δά, 
Μοσι οὔτΠπο χ οἡ (ἶπ ἀεξδι τυοσιϊοη οὗἉ Ζέγυϑα θη. Ὑοῖ ἐξ ἀθε9 ποῖ 
80 ἘΠῚ ΠΟΟΟΒΒΑΥΥ ἴό υπιόγαίδηα απ (ἐξογηκίπαίο ἐΐηιό, ϑ'ποα (πο8 ἰδ 
δἰ βγεϑϑδοα ρονογάϊίῳ ἃ {ἰπ|6 ΒΒΟΥΓΥ (0 αῦεῖνθΌ ϑαυρμεγβαυουθβ, Πού νοῦ, 
δ5 ἴϊπε ΜἩΟΠΙΔῊ 8 4υεϑτσῃ πα σ δθοῃ, οἷν [ογὰ ννα8 μ᾽ α96 ἴο ἀθ6- 
οἰκο ἢ (ἀπά τμᾶϊ ἴῃ ἔανουγ οὗἨ (ἢδ ὦει02,) ΟΥ̓ {Π6 τνοτβ ὑμεῖς προσκυ- 
ψεῖτε, ἃς. (Τιιςπ8}.} 

4Φ. ὑμεῖς προσκυνεῖτε --- οἶδαμεν. ἼΠ6θ6 τγογ 8 θεΐηρ; δουγοννῃδί 
ἀπξοαϊς οὗἉ ἱπεογργειδιίοη, ἀϑὰ να 9} ἐχρ᾽ αἰ ποὰ δΥ σσηγήμδηϊαίοῦβ. 
Μοεὶ οἵ ἴῃ δηοϊϑηΐ οὔϑϑ υπάογοίδηα ὃ ὁ (πε είν, ποτὶ ἴΠπὸ ὅ38- 
ΘΓ 4ὴ8 ΠεῖτΠοΥ ΓΙΡΉΟἾΥ ἈΠΟ, ΠῸΓ ΡΓΟΡΟΓΙΥ ἸνΟΓΒ ἢ ρρέά, δἴπος {Π6Υ 
ογευ πιο θεῖ Ηπ ἴο ῥίαξε: δὴ οὔσοῦ ἔγοτῃ νυ] οἢ (ἢ 6 Ψ}6νν8 ΘΓ 
ἐτεηρί. ΟἸΠΕΙ9, τὴ ογο Ργο Δ ἐγ, υηἀογϑίδηά ἴῃ ραᾳ88ΔρῈ 85 
πονίηρ τόϊδγθηοθ ἴο ἐδ ρίαέε διηὰ πιοᾶε οὗ ρυ ]ῖς ννουβῃϊρ : ΜΠ ἢ ἷ8 
ἔποτο ϑυϊδῦ]6 (ὁὸ (π6 οοηΐϊοχί. Εὸν [8 τνοιηδὴ ἀϊὰά ποῖ δ8κ ωλοςέ 
Οοὰ ὧενε {πὲ ἰγμόν, Ὀσὶ νοι οὗ Τδτη τνουβηϊρροὰ ἐπῸ δαπθ ἴγδ 
Οσά ὴ ἴπὸ ἡοίδον ρίαςο. έδι θβ, ἰἴ σδὴ Παγαϊΐν Ὀ6 ἀσυδιοα δὲ {παῖ 
ἴΠπὸ ϑαπιατγίέαης, ἃ8 ὙΥὙ6}} 85 ἴῃ 6 7 ενγ5, Κπονν σα απὰ νγογϑιήρρεα ΗἸ πὶ 
ἀαοογαΐηρ; ἰο 6 Μοβαὶς [δὲν ; ἡδύ, ἱπάρίηρ ἤγοὶμ (8186. δῃὰ οἴ ΠΟΥ 
βαδεαβοβ οὗ (ἣν Νὲνν Τάβιβιηοηΐ, [ΠΟῪ δόαπὶ ἴὸ ἤανε 8 ποῖα οογγθοῦ 
ποῖϊοπβ ἴβαὴ ἴπὸὶ 96 νγ8, πόϊ ΟἿΪΥ ΟἹ ΓῊΘΔΗΥ͂ ΓΩΟΤΑ] ργθοθρί9, δ 
ΗΒ ΩΥ δυπάςπιοηίαὶ ροίΐηϊ5 οὗ ἀοςι δ, αὐ Θϑ ΘΟ Δ} οὐ ἴπ6 πάϊζυγο 
δηα ρογβοη οὗ [8 Μεβϑίδῃ, ΝΙΟΥ δγό (ἢ ϑϑ'διγαυ [Δ }85 ΟὗἨὨ [πὸ τἰπια οὗ 
ον [τὰ ἴο ὃὈ6 σοηοιιπάοα νυνἱκῆ (Π6 αὐοίδηϊς οὔθθ. ἜΒ6 ἔυγτποῦ 
ἡυάμοὰ πιονὲ τί ρθγ οὔτ ἀοςοςνη 65 οὗ τεϊ ρου (ἤδη ἀἱὰ (δ Ἰαἴίεν ; 
αὐτὰ αἰτπουρἢ τΠον οὐἷν δά δὰ ἐπ αἰνῖτα δυϊ πότνι οὐ [ἢ ΝΜ οϑαὶό 
θΌΟΪΚ 6, τ» ἢ ἢ τνστα τόδα ἰη {Ποῖν ϑγῃθρόραεθ, νεῖ [ἢπὶ ΤΠΕΥ πσετὲ ποί 
Ἰφοογδηΐὶ ὁἔ ἢ ἀοοιῖγηδα οὗ (Π6 βιορῃεῖδ, 15 ΟἾΘΆΥ ἔγογῃ νοῦ, 25. Ουΐῦ 
Βυτί, τΠπογοΐογα, ἴη 1696 ΟΡ. ΟΗΪΥ͂ δάνορί8. ἴο {Ππ8 ρῥβοοβ οἵ ρι]} 6 
ὙΡΟΓΒΏΪΡ : δηὰ, 85 Βοῆρεὶ! (ΓΪ οὔβεγνοθ, (ἢ6 ὃ ἀοόβ οὶ ἀδιηοίθ 
{πὸ οὐγεεί οὗἩ δἀογαϊίοη, διιῖ (86 ἤογ, ΕἸ ν, ἴ τϑογὰβ προσ- 
κυνοῦμεν ἴἰᾶνα ὈδΘΏ, ἔπ ΟΝΕΙΥ͂ ἀρὸ, βεοινεῦῖθα ὈΥῚ ἰποόε νὴῆσ 
ἢανα ἐοηϊοά (6 ὨὈΙνΙΠΠῪ σὲ ΟΠ γαῖ, 85. ἢ δ Πα ἰἢπ8 ηυτηδοῖοά 
᾿υἱ δε ἢ το ρρόγθ, δᾶ τπογείουε. οὐὐὰ ἠοῖ ὃὉὈ6 σοῦ. Τό 
(εἶθ ([Πδ6᾽ δῃηοίοης ἑμιογβγεῖοι σγρῖγ, ἴπδὶ ΟἿΣ [οὐὰ φΡ6κὰ {Π8 ἀν ἃ 

ΥΟΣ,. 111. Ὁ 
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πᾶαη. πὰ οὗ [ἢἰ8 δυῦ)εοί (Πγγβοβίοιη, ἰῃ Ὠἰ8 8384 ΗΟΙΏΠΥ οὐ Ζοδη, 
)υάϊοϊουϑ!ν οὔδογνοθ : “1 ποοὰ ποῖ Ὀ6 νοηάογοά (πὶ ἢδ πιὰ" 
θοσοὰ πίπηβε νυ ἢ (ἢ ς 7 ενν5; ἔοσ ἢε ϑρᾷκα δοοονγαΐϊηρ ἴο ἴδε ορῃίοῃ 
οὗ {π6 ννοπηδῆῃ, 85 1 πα νγογα ἃ Ῥγορδεῖ οὗ ἴῃς δεννδ; δηά δὸ ἴ6 τὸς 
5 δΘαυϊναϊδηΐ ἴο :06 «ειος." 

Εὸν τὶ ἀδοίθίοη ΨΦε508 [ἤδη Δβϑηχ8 (ἴ 6 γεββοῃ, ὅτι ἡ σωτηρία. ἐκ 
τῶν ᾿Ιονδαίων ἐστιν, ΝἴΕΓΕ σωτηρία ἰδ ἴΟΓ σωτὴρ, 88 τὸ σωτήριον ἴῃ, 
Γλκε 9, 80. 8, 6. 5 εηυϊναίοηὶ ἰο᾽ σωτήρ. Τηα δεηβ6, ἱπεγείοσε, 
ΤΩΔΥ Ὀδ ἴῃ ἐχργεβϑεὰ : ““ ΕῸΓ βαϊναϊίοη οὐ παΐῖθα νυ] ἢ ἴῃ 76 νν8 τ᾿ 
ἴὰ Οἴου τνογάϑ, “" ἀπιοηρ {πεῖ Ὠδίΐοη .ἰ8, ἀηα πλιϑῖ Ὀ6, {Π6 ἴγιια δηὰ 
Ἰερὶεἰπιαῖε ρυῦ]ς υνουβῃϊρ, ἔγοπι νυ ον ἴς Πιδι ἢ μ᾽ οαδοὰ 1ῃ6 Ὀἰνίης 
νυ ἰϑήάοιηῃ ἴδει {πὸ Μεβϑίδῃ ϑῃουϊὰ θ6 ὑυογη." (Τικ(ΩἸΔη.) 

48. Οη {νὰ 86η86 Οὗ προσκυνεῖν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀλη- 
θείᾳ, ἴπ6 οἰάετ οοιῃπηεηίαζοτθ 8Γ6 τυ οἢ αἰνίἀδὰ ᾿) ορἱπίοη, Μίδηγ 
Ὀγ πνεῦμα υπάεγϑοίαμ!α (Π6 Ποὶν δρίτιἐ, ἀπὰ Ὀγ ἀληθεία τ δοπ οἔ 
Οοι : ἰἴι8. οὐηϑιεογίηρ ἴα νογὰ8. 88 ἰηνοϊνίηρ ἴῃς ἐοοίτίηα οὗ τῃ6 
ὑνογβὶἷὶρ οὗ οὔθ Οοὰ ἰη {γε ρεγβοηϑ. Οἰεγδ, μοννευοῦ, δηὰ δϑρ6- 
οἶα! (ἢ6 ποῖ γεζοηΐ οομπηηθηίδίοῦβ, πη ογριεὶ πνεῦμα οὗ [δ λυπαῃ 
τηἰπά, δηι ἀληθεία οὗ ἐπέορτιίψ απα βδαποίϊν οὗ Ὠδατῖ, ὈΥῚ 8ὴ ἢδη- 
ἀϊαα 9, οὐ ἔογ ἰῃς δἀνεγῦβ8 πνευματικῶς καὶ ἀληθῶς, δβθνογίίηρ; ἴο ἐγ 
ΟΓ ωογεἠϊρ, μὰ {παϊ νν ὨΙΟἢ 8 γεπάογοα ἴο Οοα νυ ἢ τἴπα6 παληά δηὰ 
μοατῖ, δηὰ νῃϊοί, δ᾽οηθ ἰ8 ἴσῃ δηὰ ψόγίῃγ οὗ ἴῃ6 να Ὡδίυγα. 
Γμΐθ ἱπιογργείατίοι ἰ86 μεγηλοαὰ ὈΥ ἴη6 δι ἐοφμοπαὶ, ἀπὰ χοαυϊγεὰ 
Ὀγ ἴῃς σοῃίεχί δηὰ {πὸ Βοορδ οὗ πε αἀἴϑοοισθθ. ᾿[ 8 ϑογῖ οὗ ννοσϑῃϊρ 
18 ἰη ἔοιῃ. 12, 1. οα]]16ὰ λάτρεια λογικὴ, δὰ ἰθΘ ορροδεὰ ἴο ἰἢ6 
σαρκικὴ, ἷ. 6. ΘχίεΓηδὶ ᾿'νΟΓΒΉΪΡ ὈΥ ΒΔΟΓΙ ἤσ68 δῃηα γἰ[68. 

ζοοιι9 πονν μι οΘΘ8 ἴο δῆοιν, ΟΥ̓ ἐϊυο γοαδοης, ὧἷΥῷ Οοά ἰ5 ἰο ὃε δο 
ψνοϑ ἢ! ρροα : {π6 βγεέ (ἰεγινοα ἔγουῃ (ἢ6 ὈδηΙΖΏ νν}}} οὔ αοα, δηὰ {μα 
ὀχοο]]οηος οὔ ἴῃς τὨίηρ; καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους Θητεῖ τοὺς προς 
σκυνοῦντας αὑτὸν, ΜἘὨΪΟὮ 18 ποῖ 58ἰὰ ἴῃ οομί(εοτηρίὶ οὗ πα Μοϑδὶς 
ἔοττηϑ, δυῖ ἴο ἱπαϊοαῖο (6 δ ρου  ΟΥὙ οὗ ἱπέεγπαϊ ὑγουβρ, δηά ἴο 
δἰ ην (μαΐ Ποα 18 πο ἸΙοηρεῦ ἴο Ὀδ τννοσϑρρϑἊ ὈΥ 8ΕΥ 58:0 ἐχίθγηδὶ 
ἔοτιηϑ, Ὀυϊ γραυΐγοβ, δηὰ δίοῃβ ἰβ ρίεαδεά νυΥἱῖϊι, ἰὨΘΓΏΔΙ ννογϑὶμ. 
ἘῸΣ δυοῖν 18 ἴῃ ἴοτοο οὗ ϑητεῖν. 

Τιαῖ σμοῖ ἃ νουβἢ!  ἰ8 δίοῃθ αοσοδρίαῤϊ᾽ϊε ἴο Οοΐ, ἰ8 ρμἱδίη ἔγοιι 
ἴα ἰδησιαρε οὗ ουν οτὰ δῃά ἢ Αροβί!θβ, 'ννῆο ρεγρείυδ!υ δάνεσῖ 
ἰο ἰϊ. - Βδδβοη οἱ ἰίβεϊἐ νουϊὰ βιρρεβϑὶ {Π|8: αηὰ ἰῃ6 τυϊϑάοιῃ οὗ 
δηϊίφυϊγ μαὰ αἰξίϊποίίῳ δοὸπ ἰξ ; 88 16 ἰδ ἔγοτη ἴῃ6 ρδβδαροβ εἰϊοὰ 
ὈΥ Οτοίίυ8 δηὰ Ῥγείϑίεη, Οομηματα ὅδ]. ὅ, 6. 6, 16. Ερ. 1, 8 
8644. ἃ 17. 8, 17. οι. 15, 6. 
6 εοοοπὰ τοϑϑβοη ἰ8 ἀοεϊνοὰ ἔγοῃῃ (6 Ὠινῖπο παίυγο, δηά᾿ ἰ8 οοη- 

ἰαἰηοὰ ἴῃ ἰπ6 ννοσὰθ πνεῦμα ὁ Θεὸς καὶ τοὺς προσκυνοῦντας, δις. 
“«(οή, 85 ἃ βρὶ γίϊ, ἰδ οὗ ϑρίγίιυδὶ παίυγε, δπα σευγονοὰ ἔγουι ΘΗ 
(πίησ; σοΥροῦεαὶ. Του ἢδ πλιιδῖ Ὀ6 ψΟΓΒἢρρε 'ῃ ἃ δρὶγἰυδὶ τηδη- 
Ὠεγ." Τα ἰεττὴ πνεῦμα Αἶ80 ἰηνοϊνεβ {π6 δυριβὶ παΐυγα δηὰ ρεγ- 
ξεοϊϊοη8 οἵ (6 Ὠεϊϊγ. Τηα ψοιηδη, ΠΟ ΡΟΓ, γαΐεγ [6 ἀδοϊδίοη οὗ 
ταὶ φισβίίοη ἴο ἴΠπ6 {Ἰτὴ68 οὗἩ (6 Μίεβδίαϊι, ἤανίῃρ;, ρεσίιαρβ, μβεαγὰ 
δοπιδι δἰηρ; οὗ ἢ 8 Βροθαν δρρϑᾶγϑηςα. (ΤΙϊπιδη.) 

49. μήτι οὗτος ἐστιν ὁ Χριστός. Οπηα παῦ, ἰπηάοοᾷ, δι ρρωεε {διδῖ 
ἐς τννογὰβ ργοοδθδα ἔγοπι ἀομδέ, (ἴον τπαὶ ποῦ ἤδιτἢ μου ἃ ποῖ ὃ6 
αυἱίε ἤτηι οου]ὰ ποῖ βεεῖ ᾿νσπάοτγ[ι),) γεῖ ἰΐ 8 τηυγα ὑγοῦδῦ!ς (πὶ 
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3.6 Θεϑιτηθὰ ἃ ἀοιδίϊηρ ΠΙΔΠΠΟΓ, 1681 8116, δὴ ἡρῃογδληῖ ἵνοῃηβῇ, 
δῃουϊά ὑβ ᾿μουρῆϊ ἴο Ἔχεγοῖβα ΠῈΓ οὐνῃ γυεἰριηαπὲ ΟἿ 8 πηλίίεν οὗ 80 
δτνεδῖ τηοιηθηΐ, δηὰ ἰη οτάδσ ἴῃδῖ βῖνα πηΐρῃϊ Ἰθανα {πὸ Π0]6 ἀδοἰδίοι 
ἴο ἴπο56 νυ πὶ ἐ6 ἰῃν δε ἴο σὸῸ δῃὰ ἔογιῃ (ἰιδὶγ οὐνῇ Ορἱ ΠΊΟΏ. 
(Τιιδη.) ᾿ 

35. λέγετε, ὅτι ἔτι τετράμηνόν ἐστι, καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται. 
Τίνοβα ννοτά8β Ὦανε (ἢ6 ἔογοα οὗ αὶ ρμγονογῦ, ὃν ννῆϊος τε αἱϊενίαί 
Ρτεϑεηί ἰδροιγ, ὈΥ {16 ργοβρδοῖ οὗ ἔπιανε τεναγὰ. Ηδησε ἐἰ ἰ5 ρ]δ ἢ 
ἀπαὶ ὑμεῖς λέγετε, 8 ρυΐ ἴον; λέγουσι. Αραΐῃ, ἰἴ 5 ὩΟΐΪ ΠΕΟΟΒΒΑΓΥ ἴο 
Ἀγεβ8 ἴπε 16 ΓᾺ] δ᾽ πὶ σαι θη οὗ τετράμηνόν, ὯῸΣ ΓΑΐδα ΙΒ] 0.}{168 
1πεγεοη. [{ σιαν, πάθεα, Ὀ6 υπαἀογοϊοοά 848 σροόκοῃ ἴῃ γεΐεγεης 0 
(Πη6 οἰϊημαῖα, ογ ταῖμεσ ἰΐ ἰ8 ἴο "6 ὌἌχμίαϊ δὰ ἔγοπ ἴῃ 6 ρορυϊαγ ΡΠ Γ856- 
ΟἸορσΎ, Ὀγ νον νογ8 ἀΓῸ ποῖ αἰνναυϑ υἰϑοὰ νυν οχδοίηθβθθ. ΤΠ 
ΘΏΘΓΑΪ 56 η86 ἰηἰοηάοιὶ 15, ““ Νάνοῦ τη Ἰαθουγ, νἤδη {πε τγειναγα 15 
ἃ Παηα.᾽" Ὑπαγεῖοσε, (ἢ6 μδδϑϑᾶβρα τῇδ δὲ ({π9 μαγΑρἢΓαβοά : “49 
ΒΟΡΘΕ ς8}}95 ἕο} (ἢ αινεβί-τϑη [0 ἢΐ9 τνοῦῖκ, 80 Ὀ6 γα αἶϑο ὑγοηιρί 
πῃ {Π6 Δοσοιῃμ]!ϑμηηθηῖ οὗὁἩ [Π6 νοῦ 1 οοταρίι ἴο γου, ἔογ ἴῃ6 μγοπλὺ- 
ΤΟη ΟΥ̓ γουῦΓ ον νε] δσα, δηὰ {πὶ οὗἩ οἴμογθ, Ὡδγ, οὗ ἴἰὸ ΠΟ ]6 
Ἀντηδη γαοα.᾿" (ΤΙ π͵δη.) 

8ὅ, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν. [11 ᾿ιὰΒ Ὀδοη ἀοιδίοα ΠΕ ΕΓ 
ΌΥ δηδξ, ἈΓῈ ὨεΓα τηθδηΐ ἴποϑα οὗ 16 Ὀοάγ, οὐ οὗ {πὸ τηϊηὰ. Τα 
ἔογῃμθν ορ ηἴΐοη 18 δἀορίεα Ὀγ ΟΠγγβοϑβίουῃ, ννῆο {πη ΚΒ (Πδὶ Ὀγ {Π 686 
ῬΟΓα3 οὖν [γα Ὀϊά5 [Π6πὶ οοπίεπιρ]αῖα (ἢ 6 Δρργοδοδῖπρ τυ ἰδ 
Οὗ {Π6 διπγαγιἴδηβ, δϑοοῃ ἴο θ6]ανα ἴῃ ᾿ἶπι, δηὰ ἴὨδη γυάρα μον τ28- 
ἰΓ6 πιιιϑῖ Οἰ ΠΟΙ τορίουϑ θ6, ἤδη νν]ιδῖ δεδηγθά σαν Δα ρτθοη, νυ 
δνθῇ ὩΟῪ γα ίϊονν, δηα ΓΟΛΟῪ ἔον {πὸ διοκ]θ, Οἰἤογβ, πονγανεσ, οοἢ- 
δίδὺ (6 Ἔχ ργΓβϑίο 88 ἤριγαῖϊνο, Δηα ἃ τῆθγα Ἠεῦγονν μ]θοηΆβε ; 
δηα τηϊηἰς παῖ (ἢ δθη86 ἰ8 ἴἢϊ5: ““ὙΏογα 18, Ὀοϊΐανα πι6, ἃ ΥΘΙΥ͂ 
Βτοδί ορροσίυηϊν αἵ ἤδη οὗ θεηεβιίηρ {πΠῸ ἢ πηΔῺ ΓδΟα.᾽" , 

Βγ Μείας, οὐν [κογὰ τηϑδηὶ {ΠῸ νυν οἱ πιυ]ἰϊα 6 οὗὨ ἴπ6 πηθη οὗ (πΐ 
{ἶἰγη6, αηὰ ποὶ (ῃ6 ϑαπι)αγίίδηβ οὔἷγ, Τῇ ερίῆεϊ γεῖ]ονν 18 ἈΡρ]1οὰ 
νυ" Γαΐδγεηοα ἴο (δὶγ δείηρ τίρε, απαὰ γραὰν ἴον ἴπε σγϑοθρίϊοη οὔ ἢ 8 
ἀοοίσῖπε. Βγ λαττυεεί, 18 τηϑϑδηΐ ἴπ6 σοηνογδίοη οὗ πηθῃ ἴο Ὠΐδ5 [λε]ϊ- 
Βῖοη ; 7.8 88 ἰῃ Μαίιἢ. 9, 37. 18, 8. 1.8 σοιῆραγεβ ργεαοσἠὶης ἴο (ἢ 6 
δεο((. ΒΥ δοιῦετ, Ἦδ τη 688 Ὠΐῃ γν 0 ἴδυβ ἴῃ ἔοι δίίοη ἴῸΓ ἀἰββθηγχγὶ- 
Ὠδί Ωρ; (μα Ὠϊνίηα ἀοοίσίηα ; ὈΥ λατυεδί-πιαπ, ὮΘ ὙΠῸ 0.668 {818 οσοδ- 
δβίοῃ ; δηὰ ὉΥ ἡγιιδέσ, (πΠοβϑα γνῇο βυ εγ {Ππουηϑεῖνεβ ἰοὸ δ6 Ὀτουρῇ ἴο 
τοὶ ρου, δηά 118 ἀυῖε8, 13 ῥγϑϑθηΐ. ἼἽοηβοϊδιοηθ, δηὰ ἔιίιΓα 
δ!εβδίηρβ. (ΤΠ ίΔη.) 

97. ἄλλος ἐστιν ὃ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίθϑων. ετε δραΐη 6 
᾿ᾶνα 8 ργουετὗ, ἃ5 (Ὠγγβϑοβίοια οὔϑεγνεβ (ογ (δὶ 18 (Π6 δι ρῃ: βοδίοη 
οὗ λόγος), δῃηὰ οὨο ἔγεηιεηΐ διηοηρ; ἴΠ6 «678 : δἰγη ἶἷδὺ ἴοὸ Μη οἢ 18 
(παι Τοιπηά ἴῃ 18. ὁ5, 4] δηὰ 224. Μάδηυν ϑβυςΐν, ἰπάθο, ὁδοὺγ ἴῃ {Π6 
ἀγεοὶς ΓΟ ΓΒ; 88, ἴογ Ἰῃβίδηοα, ἄλλοι μὲν σπείρουσιν, ἄλλοι δ᾽ 
ἀμήσονται. ΒΘ 8686 Οὗ [Π6 ρΑ95ΔρῈ6 ΓΏΔῪ ὉὈδ6 ἴΠ 5 Ἔχργεββεα : ““Οηα 
Ἰαυουγβ, δὰ δηοίθασ 5668 (ἢ ἔγι 8 οὗἩἉ {π6 ἸδαθΟΌΓ ; ΟἿδ Ὀορίηθ, δηὰ 
ΘΔΏΟΙΠΕΓ ρμοῦίδοϊβ ἴμ6 νγογκ σοστηγωθησαι." ἽΠ6 Οὐγ [ογὰ Δρρ] 168 τὸ 
Ὠἰ πιο], δηή ἰο πα Αροβί]ε8. (Τι[{πλδῃ.} 

41. ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, δεϊϊευεὰ [ον {{{6 ἑξαψίπς Ὁ ἐδε 
το απ: δηὰ ποί Ὀδοδυδα Οὗ ΔΠΥ τηΐγδο θϑ, (ἴον. Ὁπινβοβίοηι ᾿ἢ ἔο ΓΒ 
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ἔροια (5 ὀχργθαδίοη ἰπδὶ πεόγο τεσ νογκοῦ). ΒΥ. ἐπνίσνενσαν ἷθ 
Ῥία! ΩΪΥ τοοδηΐ, ““ ῥγοίεβδεθὰ ζαΐ ἢ). ἴῃ Ηἷ6 Μοδϑβῃδηρ." Λαλέα, 
(νυ Β ἢ Κ,ΘΏΘΓΔΙΥ το Δ 5 ἃ ρεου δύ ν οὗ ϑρεθο, ἀϊδιοςῖ, δὸ 'ἱ Μαζί. 
46, 73.) 6 ΠΕΓΘ δΥΠΟΠΥΟΙδ νυ λόγος. ΑὨὰ ι.6 ϑυσίδο σεϑθάδυὨ ἰδ 
Ὀγ ἴδ δδ6 ννογὰ ἴῃ Ὀοζἢ ρμίδοαδ. 

. {18 τοιδγκαθῖα {Πδὲὶ (686 δια (ΔῺ8 ῥτοῖδϑδ Γι ἱ8 «9066118, 88 
1,6 βανίοιν οὗ ἐλό τοογτί ἀ, ποῖ οὗ {π4 οἷεινε οπἶψ. 80 ἔαγ, (πογοίοσε, 
ἬΘΙΕ (ΠΕῪ ΤΟΤΕ απ] κἰοηεὰ (ἰδῃ ἴπ6 «Ψ96νγὸ ἰμοσηϑαῖνθα. Α]] οοπὶ"- 
τοθηίδίοσβ, δηοίοηϊ δηα τηοάδγῃ, υἠϊΐα ἰῃ Ὠ ὮΪ οοτησοεηίῃρ, 189 
Ργοιωρί δπὰ ᾿ἰθεγαὶ δρὶγιϊ ενϊποθὰ Ὀγ {{Ππ6 86 (88 ; οϑρεοίαὶ 
ὙΠ ΠΘῺ σοτηραγοὰ υνἱεἰ {π6 οἠβίϊ δῖ δῃηὰ πδισζον τάδ ἰδτορονῦ οὗ 
πὸ 9686. Ηστε ἐϊ '6 (γῸ}]γ οὐδεγνεα Ὀγ Εγϑδυδ, ἐμαὶ ἰῃ ρτοροιίίοῦ 
88 ΔΏΥ ΟἿ δϑειηθὰ ἴο ᾿ἰτηδεϊ τϑογο ταὶ βίοιιϑ, δὺ νγδϑ ἢ ζεμηονοὰ 
ἔτοτω ἴτε ἔαϊ ἢ πὰ ρμἱεῖν ; δηὰ {Π6 ΓΆΣῚ ΠΟΥ ΔῺΥ ΟΌΘ δεειηϑά (δοοοξὰ» 
ἱωρ ἴο ἢυπιαη υάριηεμῖ ) ἴο δε ἐϊδίδηε ἔγοπι ἴπ6 ἱεξπονείεά με οἵ ( είδὲ, 
δηά τειιονοὰ ἔγου; γεϊχίομ, 80 τηυοἢ (ἢ ΧΏΟΓΘ ῬΓΟΡΘΏδ6 δη ἀΐδ- 
Ῥοεοὰ νν8δ8 ἢξ ἴογ 8 γεοορίίοῃ. 
Εἰπα γ, ἰὶ ἰδ ουνίουδ ον δἀδριεὰ (᾿ς παγσζαιϊοη ἰὸ ἴο (ἢ 6 ρυΓροθο οἴ 

116 βόδρεὶ, δ΄ ίρῃ!γ 1ΠΠυιδεγαϊἑηρ τΠ6 ρεγβοη δηθ οἢςςθ οὗ οὖν 84" 
νίουν, [Π6 ρυγροῦο οὗ ᾿νΐ5 σουλίηρ;, δηα ἴῃ εχίϑηϊ οὗ ἴ)6 Ὀοηεῆϊε ἰο ὃὈς 
οοηξεγγεὰ Ὀγ ὲπ). 7655, Βούσενεῦ, ΟὨΪΥ 3ο)οιγηδα ἔννο ἀἰδγο ἢ ἰμε66 
ψοἷϊ αἰδροεεὰ ϑαιηαγδηβ, ἰπδῖ δα πρθς ποῖ ρμῖνο πεοεάϊοθθο 
ἴο, οὐ ΔἸ ΤΠΟΥ ὀχδϑρογαίς ἴῃ Ὠαιγοὰ δηὰ δῶν οὗ {6 ϑεῖνδ, πος εἴϊογά 
ἔθ 8 Ὠδπάϊε ἴογ οοπιρίδἰηΐ οὗ υπάϊνια πορίοοϊ; δορὰ, μβανίημ δοινοὰ 
6 δεοὰ, ἔγοιλ Ἡίο ἢ δὴ αδυπάδηϊ δαγνεϑὶ νν88 8000 ἴο διείϑε, ἢθ 
θαηῖ ᾿νἷ8 οοῦγδα ἴ0 ἷθ Ο ΘΟυΏΣΥ, ΠΟΤῈ 6 ταϊχς ΣΦΟΘΟΠΔΌΪΝ, 
οχρεοῖ ἐμα ῥγοδοῶϊ ἔγυϊα οὗ Πΐθ Ἰαῦουτθ. (Τ 80.) 

438 δηὰ 44 δδοίῃ ἴο ὃθ οοθεὶν οοπμποοίθα ; δηὰ γὼρ ᾿ΑΥ͂ ᾶνθ 
ἴῃς 8686 οὗ αἰέλουρὰ. ἜΝΠε δαγίηρ, ““Α ργορθϑι παῖ Ὧο Βυποὺυγ ἴῃ 
δία οσσῃ οσουπίτγ," (νοῦ ἰ οἴδῃ υδϑαὰ Ὁγ οὖν ]ογὰ ; δὸ 'ῃ Μδίι. 
13, 57. Ματῖκ 6, 4. ἔλικε 4, 24) ννὸδ μεγῆδρε ργονεγὺδὶ. ϑυοὶι 
Βαΐπρς ἴΠ6 6866, {π6  ιθοϊρίοε ψου ἡ οχρεοὶ μοιμμρ' ἰε66 ἰἤδῃ ἴδωϊ Ὠσ 
που ὰ ταίυγη ἴο (9 υηρτδίοξυ! σομΓΥ ([ῸΓ ΘΔ] θ6 ἰ86 οαἱ θὰ δίθ 
οολδίγγ, διὸ θοίηρ {μ8ῖ οὗ δία γερίάεηςθ). {Ζ6ϑι9 Ὠούνενοσ νϑθ οὗ 
δῃοῖπον οὐἷηίο. 6 δβαϊεοϊοϑαὰ Οδ] 66 ἢἷδ σουδίγυ, 886 δῦονε οἵδοῦθ, 
ἃ ἢξ ρμίαοε ἴον νοσγκίωρ εὖθ πιίγαεϊθβ, δηὰ ἀδιωοῃοιγοιἑηρ; αἱδ ἀἐνὶ 

ΜΓ: δηὰ ἴον {Π]8 ἢ6 διὰ σΏδην οορβϑηϊ σϑβϑοῦϑ. (8116 τυῶϑ (86 
9 ἰδϑύῃ ἔγοια Φοϑθερῆ. Β9]}. 8, 8.) ἃ νεῖ εαἰοηδῖνα σομίο, 8.}- 
τουπάσα τ νϑγ οὐ οἴμπεσ Ὠαϊοη5, δχοθθαϊηρὶν ἔεεϊο, ὁπ πιοοὲ 
δυυμπάδηϊ ἰὴ ἔτυϊϊο οὗὁ νεῖν ἰεϊμα. 148 οἰκἶεβ γεγο τϑϑην, δηὰ 18 
ἴοῦνϑ δορὰ Υἱ!]αρθδ (ἰοἰς δοῖ, δῃὰ 8}} ἱποτοοῃβοὶγ ρορυΐίουβ. Η ννωϑ, 
Ἑροΐθονοσ, ἴΠ6 ΘΟΌΠΕΥ οὗ οὖν [με 8 ῥσίποιραὶ ἱϑοὶ ρίεβϑ. Τὴ 
Ροορὶο ἱμάεθα νγεσα συάθ, δβῃὰ ὑϑ]εδγηθα, δηὰ ἱμεγεοίογε ἀεθρίδοὰ ὃΨ 
(δς ἱπδδυϊίδηία οὗ Φυάξεα, διοοηρ υννοια ἰξ τνδ8 ἃ μγονεΓυἷδὶ βαγίηρ, 
«τῆαϊ πο μεορδεῖ οοτῃοῖῃ ἔγοε (δ  ἢἶθε : " θαι τμοὶς πὐηἀ6 ογο ποῖ 
ρεοτοοεουμρίοα νυ» ἴῃ ργεϊυαΐοοϑ οὗ 86 Φενδῃ Βοοίογθ ; δπὰ, (ἢ, 
1ΠΕΥ ΓΕ ΤΟΣ ἱποϊμοὰ 0 τεοεῖνθ, δά τογο οδραῦϊο οὗ υπάεγείμηά- 
ἱηρ' ἴῃ ἀοοίτίεβ οὗ (6 ροϑρεὶ. Τῖο σξερίοῃ, ἱποσείοσγο, οὖν [χὰ 
βαϊεοιοα ἴον ᾿ἷ8 ῥυϊηοῖραὶ δροάς, 86 ἱεπονίηρ (πδῖ 6 οου!]ὰ ἐΐεγο Ὀεδὲ 
Ῥτοζωοῦῖε 86 βαϊναϊΐίοη οὗ ἵωβῆ. ξΐδεξε δ ν:86 ρἰεδδοὶ ἴο σοζαῃβεῶοθ 
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᾿ὶ6 ργοδβοξίηρ οὔ (ἴθ βοβροὶ, ἤοσθ 88 βρεηΐ {Π6 ἔγθῖϊ γεὰσ οἵ ἢΐβ 
εἰ ἰδίτυ, δπὰ ἀο]νοτε, δυθοηρ; ΟἴδποΣ ἀϊδοοῦζβοϑ, υυῃαῖ 8 σα! θὰ (6 
“ ΒΕΡΓΊΟΝ ΟΥἡ ἐδε πιοιηὶ.᾿ (ΤΙϊΔΏ.) 

48. ἐδέξαντο αὑτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, ᾿. Ε. τεοαῖσε δὶπι γεαάὶὶῳ : 
διανΐηρ᾽ 566} ΟΥΓ μεδσγὰ αἱ] {πδἰ ἢς ῃδὰ ἀοῃά δὶ 7ϑγυβαίεπι, Ἔεϑρεοὶδὶ 
ἢΐ8 ἀγὶνίηρ' οὐ {ἴπ6 ὈυγΘΙΒ δηὰ 86] 16. ἔγομῃ ἴπε Τειηρῖθ. Ηνίηρ; 
(6 ταν δἰιδὰ Οβηδδη, νΒοῖθ 6 δα ἰυγηραὰ [Π6 ννδῖεσ ἰηῖο ψὶηθ, 
δ ΠΟΓ ορροτίυηϊγ οβεγοὰ ἰἰθοὶ  οὗἉ εν ποΐηρ; Πἰ8 ἀϊνίῃα ροόννεσ, ΕῸΣ 
ἴΠΕΓα νγὰ8 ἃ οετγίαίη βασιλικὸς, νν» Βα ΕΓ ἃ πδβίϊνα ΟΥ ἤογείρῃεν, 76 νν 
ὉΓ Βεαίδθῃ, νη Θί ΠΕΡ 8 ρεύβοῃ ποίαϊπρ' δοππα ἀἠσηίβοα ροβὶ υπάογ μα 
Κίηρ; οὐ (ἐββδγ, Οὐ δίγρ!γ ἃ σουτίΐογ, ΟΥ̓ Οἢ6 Ὀαβγίῃρ; ἃ πηδρ᾽θΊΓΔΟΥ, ἷ5 
νΔΓΪΟΟΒΙΥ οοη]οοίυγεά, δη4 ποιΐηρ; οογίδ! ἢ οδὴ ὃ6 ἀειϊοτιηϊηοὰ : ἴοσ 
76 νιαν δυυδυὰ συγγενὴς, ΟΥ ἀγὴρ, οἵ (ἔγοπι ἴΠπ6 ϑγγίϑο) δοῦλος, ἱ. 6. 
ὑπηρέτης, πιϊπίδίετ. 6 (ῃδῖ 88 ἐϊ τυ, δ τη8 68 (Π6 τγοαυεϑὲ ΣῊ 
Θητγε δοηβάδδοθβ ἰπ 9680}8᾽8 ρΟνγοΣ ἴ0 βτϑηί ἱΐ, δηὰ συὶτἢ ρογίθος σοὶ ΐ- 
806 ΘῺ ἢΐθ ροούηδθθ. 
Ἥκει ᾿88 ἴππ6 δ6Π96 οὔ [Π6 ρμγοίογι(8 : δὴ ἰάϊοιῦ υδιυιαὶ ἢοΐ ΟὨ]Υ ἰῃ 

16 ϑοχὶρίυγεβ, Ὀυϊ ἰῃ {πὸ οἰαββίοϑὶ τυγϊἴετβ. ὅ66 Κυδὺβ δηὰ [9 ϑΠῸΓ 
ΟΠ 8, 43. Δηά ΕἸΔΟΠΟΓ 8 Ιηαχ ἰο ΓΠΘΟρὨγαϑίιι8. Φ96δὺ8, Πούγουογ, 
ΘΟΠΙΣΆΓΥ ἰο ἢ ὑυδὺ8] ουδίομι, ἀϊά ποῖ ἐγηπιεάϊαϊοὶν στγαπὶ ἴῃ γεαυσϑῖ. 
Βγ 6 ννυοσὰβ “"Υἴὔβ, 1}]688 γα ἤανθ δόθῇ δ᾽ Ὦ8 8ηα ὑυοηθβ 40 ηοΐ 
γοβ ἢ γ Ὀ6ΙΙανο,᾿ ἢῸ 068 Ὠοΐ τηεδη ἴὸ γέργουε ἴπε ποὐΐοπιαπ (ἴον ἴο 
ἰπλ {π6 τεῦυκε που παν Ὀδοη ἱμδρμὶΐο80}6) ; ἰξ νγαϑ ἀϊτγοοῖοά 
δρεϊηδὶ {Π6 9 ον ἰῇ βΘΏΘΓΑΙ, ἱπο ὐΐηρ [ἢ6 ΟΔ]}] 68 }5 : δηὰ ἃ οοηίγαθϑὲ 
ἐμ ἀγα θείνοεη {πεῖν ὀλιγοπκιστία, πὰ ἴΠ8 ῥτοιηρί ὑπο αἰηρ, 
αἰ ἢ οὔ τ}ϊ]9 βασιλικὸς ; ἰΔοὶΕἢγ ἰηκίηρ ἴπαῖ 16 γιὰ δβῆίδπος οὗ 
{Ππό86 ννβοβαε δε] εἶ γοϑῖϑ ὩρΟῺ ἢΐ8 τυνογά8, υπδοοοιρβηϊοαά ὈΥ τηΐγΒ 068, 
᾽6 ὨΡΌγ αν] ἰ0 Ὠΐτη. 

Αηὰ πον {πὰ πουδίοπδη, τῖ τ πιϊπὰ ἰηἰοηϊ ΟἹ ἢ ρμεγὶ! οὗἉ ἷ8 βοὴ, 
ὌΓΡΕ5 9ε8056 ἴ0 ᾿ιδοίθη ἢ 8 ἀδρδγίιγο, ϑίησα ἴῃ ἀἰϑοσάθγ γεαυϊγοὰ ἰδ" 
τηδαϊδῖς δϑοἰϑίδηςς, οχοϊδἰ πιηρ᾽, “ ΟΟμλ6 γα ΠΥ 800 αἷ6." Βυϊΐζ οὖν 
[μοτὰ, ἴῃ ογάογ ἴο θῆενν (ῃαὶ Πα σδὴ ἀο ὩΣ τήογο ἴδῃ (ἰἸ6 Ὠοῦ]δδη 
ἐνὸν ποροῦ, δηὰ (δαὶ Π6 σῇ 68] ἴΠ6 ϑἱοἷς 88 ννῈ}} δυϑϑεηϊς 88 Ὀγεβεῃΐ, 
86γ5, ““ὍΟ, [ΠΥ δ80η ἰἰνεῖϊι, (1, 6. ἐξ εροί) ; ἐπογϑίοσθ, ἴεγθ 18 πὸ 
οοοβδίοη [ῸΓ πιὸ ἰσ ρῸ." ῬὙ θη ἰἰ βαἰά ἴπδὶ 1η6 πουνϊδηγδη Ὀεϊϊονεά, 
διηϊ ἷδ τΠο]}6 ἐΔτγΪγ, να 8Γ6 ἴο τπηἀογοίδηά (8 οὗὁἨ ὑε] εἴ ἴῃ Ψ96ϑ08᾽ 8 
Ὀὐνίης τηϊδοίοη : ὙΒΕΙΠΟΡ ἴῃ Πὶδ ΝΜ 6ββ δῃϑἢἷρ, πη θὲ ἀουθ}}. 

ΤΠ18 Ταΐγδοὶ]α νΆ5, ἰπἀ 666, 8 πγοδῖ ϑΒι ροηάοι!8 ΟΠ ; δηὰ 15 τεοογαά 66 
ὃγ {π Ενδηρο 9; δ θεὶῃρ δι γαὶν δάἀδριοὰ ἰο ἴΠ 6 ρυγροθα οὗ Ὠία 
ξοβρεῖ, δηὰ οβ᾽ουϊαίεα ἴο 1] υϑίταΐα {Π0 κίστγγ οἵ ουγ ογά. ἔογ, (ὁ 
γοβίοσο [ἰδ ἀπὲ ἤει ἴοὸ [6 ἀγίηρ, δηὰ πὶ τνθθη δὈβεηϊ, δηά 
80] εἶγ Ὁγ ἴῃς ἢαϊ οΥἉ ἢΐ8 νν»}}, ἀπά νυν" Πα] ἰο αᾶνα ἃ ρεγίϑεϊ ἰςὺπον θα 
οὗ ἰϊ9 ὁχοουτίοη δἵ ἴῃς δαίηδ τηοτηέηΐϊ, (πὶ οδηηοί Ὀυϊ Ὀ6 δαπηξιοα 
85 δῇ ἱπεϊδρυίαυϊε μτοοῦ οὗ σοτηδὶ ποὰ μονα, δινὰ οπημηϊθοίθβοα αἰΐο- 
Βείθεν ἐἰνῖπε. (ΤΙϊ λα η.) 

ΓΠΗΑΡι ΨΥ. 

Τα βδῖθ ἀεβϑίσηῃ ἰ8 ΟὐὈδεγνϑῦϊα ἱπ ἴπ6 Ὠατταιοη οὗ (Π6 νου 
τοιρδσ καῦία ἀἰθοοῦγθοθ Ἡ ΠΟ ἃ. οοηίδί θὰ ἴῃ (18 (μαρίεσ. Τἢε 
οςοδϑίοῃ νυ ἰοἢ δὰ το {{π6π}, 15 γϑὶ θη! οὨ θυ. 
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Ουγ Ττὰ πιδὰ ραβεεὰ {Ππ| ἤτοι γεᾶγ οὐ ἢἶ8 πηΐηἰϑίγυ, (Σ 8.6 πηοϑὲ 
Ραγῖ, ἰῃ (δ]}166, Απᾶὰ πον ἴΠ6 Ῥαβϑονοῦ νν88 δῖ πδῃά, ἴο οοεἰεῦγαῖς 
νν ἰο ἢ ἢς τεραϊγεή ἴο εγιβαίεια. Ὑπαογεΐογε, νυδδὲ ἰ8 το αϊϑὰ ἴπ (818 
ΟΒαρίεσ, ἰβ ἴὸο 6 γεξογγεὰ ἴο ἴῃς σεουπά γεὰγ οὗ Οἢ γί βι᾽ 8 τη] 5 : 
θὰ νν αὶ ἔΟ]]ονν5 ομ Οἤδρ. 6. ρμεγαϊηϑ ἴο {Π8 ἑἠίγα απὰ ἰαεί ὕδατ οὗ 
ἐξέ. Βγ ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, 8 πηοαηί ἐλε βαεβοῦετ, κατ᾽ ἐξοχὴν ( 48 
ἱπ Μαδαῖιῃ. 96, 5. 27, 15. Μαῖῖκ 15, 6. ἔλικε 48, 17. 2οἢ. 4, 45. 11], 
56. 12, 12.) ; 1πουρῆν δοης ἱπίεγργείουβ γοῖεν ἰὶ ἴο (πὰ Ῥεμιῖεοοθῖ, 
(Τιιπδη.) ! 

ᾧ, ἐπὶ τῇ προβατικῇ, ϑυθαυὰ πύλῃ. ΤῊΪ8 δῃου)ὰ Ὀ6 τεπάεδγεά 
ξαἐ(ἰο-φαίο, οὶ ὁπεορ-ραῖθ. 80 Νεῆ. 8,1, πὰ 82, 12, 89. Κολυμ- 
βήθρα, ᾿δῖα οαηποῖ δ᾽ "ηἹν ἕακε οὐ μοοί, Ὀχΐ δαίὴ, ΟΥ̓ Ταΐϊῃε ἃ δῖτιο- 
ἴυγα ογθοῖο δον ἃ μαῖἢ ([. 6. ἃ Ὀα1ἢ- που 86), Πα Ηοθῦτγεινν ἀρρεῖ- 
Ἰαϊΐοῃ ἀεηοιςὰ “ μοιιδ6 οὗ πιογογ, κα τῆς 1,δἰΐη ποϑοάοολέμπι, δηὰ 
{Πα Εγοποὶν ᾿ λόριἑαὶ ἀο ἰα επατιό. Νοτ ἐο ἴδ στοαὶ ἀδποῖεα ροτίϊοοϑ 
δἀπὰ οοἰυμηπαῦ Ὀ0}] ἰηρ8, ἔογ νναϊΚίπρ' ἀθοιῖ ἢ, Ὀὰϊ σοἰίϑ, ἴῃ τυ} οἷ 
(6 βἷοκ τπἰρς ὃ8 Ἰαίϊά σῇ οουσΐε8, οδἰ θά ἴῃ αγεακ, οἶκοι. 
(Τιϊδη.) 

4. ἄγγελον. γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν --- ἐτάρασσε το ὕδωρ. 
ΤῊ δρτίηρ, τ᾿πουρῇ ἐλέη τηραϊςαῖο πα βαϊ ατίοιιϑ, γεῖ νγὰ8 ποῖ οΟ᾽ 
εοπεϊπιαϊψ, Ὀὰϊ υϑο6ι αἱ σογίαϊπ ἰπεγνα]8 ὈῪ οὐ} }Ἐίοπ,, ἴο τγονν ἂρ 
(ἢ 6 νναῖεσ τηονειὶ δἱ δἰδίθα {᾿πη65 ΟΥ̓ δ: Ὀ(οΓγδῆθδη γα. 76 (Ὠΐπρ’ [(56} 
δεοιηο ψοπάογῇ!!, δη ϑἴπος ἴῃ δεν σου] ἢ ποῖ οχρ]αΐη ᾿ζ οὐ Ὠδίιυτγα! 
Ρτϊηοί ρί658, {Π6Ὺ αϑογί θεὰ ̓ ϊ (0 ἃ ρϑοιυ} δῦ αἀἰνίπα ομεγδίίοη ; πὰ 88 ἴῃ 
διιοἢ οᾶ868 ἱπεῪ βυρροβεὰ ἴπδῖ (ἀοὰ υϑοὰ ἢ ᾿Ἰηϊεγνοητίοη δηἃ ἀρόποΥ 
οὗ Αηρεῖθ, 80 ἰπ ἴπε ρτγεβεηῖ οἊ ἴθευ σοῃοϊυἀοά (ἢαὶ δὴ Απηρεὶ, Ὁ 
Ὀὶνίπα σοτηπηδηα ἀεδβοεηάοδά δἱ βίδίθα τἰπη68, απ πιονϑὰ 6 'ινδίβγ. 
ΤΏυ8, 1Π ΠΟΙ ΟΓΓΔΙ Υ ἴο ζ6ιν18} ποίίοηβ, ἰϊ ἰ5 ἱπ)ρ} 16 ἐπ [ἢ 686 ννογάϑ; 
{Πδῖ ([Π6 εἷοκ νγεγα πααϊεὰ οῖ ον Ὀγ ἴΠ6 ρόοννεὲγ οὗ τῇς πγοάϊοαϊο 
νυδίογ, Ὀυζ ὈὉῚ ἃ 8 ρίας αἀἰνίηα Ὀθηθῆϊί. [{ σδηηοῖ, Πούνονογ, ὃ6 
ἀεδηϊοθά (αὶ (ἢ6 ννογά8 ἐκδεχομένων ------ νοσήματι αἀτὰ ]ἸἰΔῦ]ε 
ΒίΓΟΙξ; βυϑρίοἰοη, ΕΌΓ, (ΠΟΥ 8Γκ ἴῃ ἢ θεοὶ ΜΙ|55. εἰ ΠῈ Ρ ποὶ ἔοιιπα, 
ΟΥ τηλῦκεῶ υνἱτἢ) δϑίεγιϑκβ, ΟΓ 816 ΟἿΪΥ ἰῇ ἴΠ6 τηϑυρίη. ὙΠ ΕΥ ΔΓα 
ποῖτ μοῦ δοκηον)οαρεά ὉΥ ΝΟΠΠι18, ΠΟΥ 866 πὶ ἴο ἢᾶνα ὈΘΘῺ γοδὰ ὈΥῪ 
(π6 ὕγεεκ Εδίο ΓΒ : δηὰ, [πουρῇ ἔοιηα ἴῃ {6 νυϊραίο, γεῖ {πεν τᾶν 
αν Ὀδεη ἰηϊγοἀυοςοα ἴποτο ὮΥ ἴῃς 7, αἰἱπ αΐδοτε, ΝΟ νγεσα ͵80 
δοουϑίοπγοα (0 Γοον νυῃδῖ {Π6Υ οουὰ ποῖ ἐχρίαϊπ οὐ ἡδίυγαὶ τὶ ποὶ- 
Ηἷε8, ἴο ἴ1ῃ6 ἀρδηογ οἵ Αηρεὶθβ. Βα {πᾶὶ Ποννανοῦ 45 1ΐ τδν, (ἢ 6Γ6 
νν88 (νγὲ 8.6 (014) δἷ [ἢ 8 ὑδῖἢ ἃ οογίδὶῃ ρεύβϑοῃ ννῆο ἢδὰ Ὀδθη αἱξεαβοά 
ἐλιτιψ-οἰσἠξ γψεατς : (ἰϊθ 8 80 Π]ΔΙΠΙΥ ἴῃε τηραηΐηρ οὗἩ (6 ννογὰβ 
ἦν ἐκεῖ τριακονταοκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ, ταὶ ἴξ 19 δυγργίϑ!πρ; 
ΔὨΥ δῃοι ἃ ϑιρροβε {Π δι ἴο ἀδθηυΐς (πὰῖ ἴΠ6 δὴ ννὰ8 (ἢἰτῖγ- εἰρη 
ΥΘΆΓΒ ΟΓΓ α3ὲ: ἃ 86η86 ννίοἢ Ποἰ Ποῦ 1ἢ6 τνογὰ8 νν}}}}, Ὁ δὴν ἰεριὶ- 
τηδῖο οοῃοίγυοίίοη, δα πϊῖ, ΠΟΥ ἴ116 οοηίοχί δ[1ὸνν : ἔον, ἴῃ Πα ζο] ον - 
ἵηρ; νεῦβθ, ἴῃ6 τδῃ 18 8814 (0 ἰιᾶνε [ὉΓ ἃ ἰοπρ' ἰπ|6 ἰαΐῃ δἱοῖκς οὐ (ἰδῖ 
ἀἰδογάον. 

Αἱ ἔχει, πιυδῖ Ὀ6 γερεδίϑά ἐν ἀσθενίᾳς. Ηετγε ἀρϑίη ἴπὸ τνδίογ 18 
δαϊὰ ἴο ἴανε Ὀδθϑη τγοι θά ; νυῃῖσἢ, ἤοννενθσ, την ὃὈ6 υπηήεγβιοοῦ δηὰ 
οχρἰαἰ δὰ ἔγογῃ Ὠδίι γα] σδιι568, βίης (δῖ 18 1151}19] ἰῃ ἢοΐ ὈΔΙἢ8 : ποῦ 
8Δτὸ ἴῃε Οἴ ΠΕΣ ΟἸΓΟυ Πιδίδ 68 ΔῊ [ΠΟΓ6 ἰἤμη νυν μδὶ Δ Κο8 γ͵]δοα ἱη 4}} 
[τεηυοηϊοα οης5. (ΠἸΔη.) 
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8. ἄρον τὸν κραββάτον σον. Τα κραββάτον τὴλῦ Ὁὃ6 γϑηάογοὰ 
ἐδείϊςα, δὶς 6 1 ἀδηῃοίθβ ἃ δογί οὗ τδϑδη ἼἽοιι ἢ, τυ] οἢ νγαϑ Ὀγ (ἢ6 ΟἀοΣ 
Οτθεκϑ οδ]]εὰ ἀσκάντης Δηα σκίμπους, Ἡ ὈΙοΙ. 6 ἜΧρΙαἰηοα Ὁγ πὸ 1,6χ- 
ΠΟρΓΑΡ ΠΟΙ δηα 5] 10} 8518, κλινέδιον εὐτελὲς. Ἔδιι8 Μάγου Αηίο- 
ὨΐΠι8 (1, 6.) δᾶγ8 ἰῃδΐ ἢ6 νγᾶϑ δοοιιδίοτηεά ἔγοτ ἃ ΠΟΥ͂ τὸ σκίμποδος 
καὶ δορᾶς ἐπιθυμῆσαι. Ἰπ ἴῃ ϑεγὶ μίυΓε8 (88 ἰη Αοἰβ ἔ, 15.( κράβ- 
βατος 8 οοη)οίΐϊηδα νυἱίἢ κλένη, νον ἀδηοίοβ ὈΟ01]ν {π᾿ ἰδοέμε ἐτὶοἰ ἐπὲ- 
ατὶδ, ἀηα ἴδ οὠὀὲσμίαγὶ. [ΔΏθνγευ ἢ; ἴοὼ οὖν δορλα. Βαϊ... ΤῊς 
1, αἰϊη8 ἴοο, βαϊάὰ φγαδαίμε ἀηὰ φγαδαίμίμα, δηὰ αἰδι! ρι 8 ῃ6 4 {Πστη 
ἔχοι ἴδε ἰεοέωα, (86. Οοδη. Τῆε5.) 50 {ὰΐὶ κράβατος πηλν Πογα θ6 
τοηάογοά σταδαίμς; {οι} 1ἰ 18 ἀχρ] αἰ ηδα 'ῃ δοιηδ δησίθηϊ [ χίσοηβ8 
Ὀγ ἰεδοίσα, νυ ϊοῖι ἀσποῖθ8 ἃ 5π|8}}, Δ 458 11 ννεγθ, ρογίαὐϊε δδὰ. Απὰ 
ΒΌΘΝ 5θε8 τηδϑηῖ ἴῃ [Ὠϊ6 ραββαᾶβα, Πδίηεὶγ, οὴα οἡ ννῃΐοὶι {{Ἰ6 δἱοκ 
σου] σοῃνθηίθη ιν 6 σαγγοα ουΐ, ἀπὰ ἰαἰὰ ΔῺΥ ΨνΠΘΓΘ [ΘΙ ΡΟΓΑΙΙΪΥ, 
(Τικιδη.) 

[τ δϑϑθῃβ ἴο ἰ'ἱᾶνα ὕδθεη οἵ ἴΠ6 δβίγυοίιγε οὗ ἰῃοϑα ρογίαῦ]α δβοδίϑ 
ΜΠ ἢ ἀτὰ υδεὰ Ἡ]1ἢ τ16 οὐ δ!μ- δοαγά, δηὰ εἴϑδανν ῇογα ; δηὰ, ἔγοπι (ἢ ς 
Ραβϑαρὲ οὗ Μίαγο. Αηίοῃ. ἰΐ δρρθᾶσβ ἴπαὶ ἴμεν Ὠδα πο ει -οἰοί 68, νυ 
ΘΓ ΠΙΕΓΕΙΥ σονεγοα τνϊῖἢ ἃ δκίῃ, γὰρ, οὐ δοίη βιιςἢ [ἢ] ηρ. 

9. εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς. ἴἰ 18 ννοΓ( ΠΥ οὗἁἨ τοϊηδτκ, ταί ἔτοπι (ἢ 8 
Ἰοηρ; δηά οὐπιϊπαῖα ἀϊδογήεγ πα νγ88 ἐπιηιδαϊαίείῳ τεἸ]εδβθ, δπὰ αἱὰ 
ποῖ [06] ἰῃδἴ ἸΔΗΡΌΟΙ δῃὰ νυθαϊζης 88 δ᾿ να γ8 ΟὈδογνδΌ]6 ἴῃ ἴἢο86 ουγοὰ 
Ὁγ διιδη τί, ΑἹ] {158 186 τηρηἰοηεα Ὁγ ἴῃς Ενδηρο δῖ ἔον [6 Ρὺγ- 
Ροβ6 οὗ ονἱῃοίηρ; ἴῃς ἰνίηθ Σηδ)εβῪ οὗἨ (ἢγὶϑῖ, δηὰ 885 ὑθείηρ δῇ 
δρργορσγίαϊε ἰηϊγοάαοίΐοη ἴο (πε ζοϊ]οννίηρ; ἀΐδοσιιγθα οὗ οὖν 1,ογα. 
(Τιπιδη.) 

15. ἀνήγγειλε τοῖς ᾿Ιουδαίοις. Ἀγ (686 816 ποΐ πηθϑϑηΐϊ ἴδ 
"ειυϊεὶ, μίετα (ἃ8 80Π16 5.}0}"066), Ὀϊὲὶ (ἢο86 Φ6νν8 ννβοιῃ (ἰ6 πηδῇ 
ηοῖ; 88 ἴῃ γγ. 10. ὑγΏογε ἴΐ 18 ϑα (παῖ ἴῃ6 «δειυα, ποῖ {ἢ ϑΘ4η}16 - 
γί, ἰηϊογγοραῖοα δ ννῆο Ὠδα]ὶεὰ Ὠΐπι. [1ἰ βϑεῖηβ (ἤθη αὶ ἢ6 
(οἱα τ }8 ουἱ οὔ ργηιἰτυἀδ ἴο 1.15 Ὀεπείδοϊογ, πα Ὀαπανοΐδησο ἰονναΓάϑ 
οἴ εῖβ, {παῖ 411 πρὶ Κῆονν τ᾽ ΠΟ 11 ννα8 ἴηι οου]ὰ ουγε διιοῖ ἃ ἀϊ80Ὑ- 
ἄὸγ Ὁγ ἃ ννοσὰ, [|ἡἢἡ {ἴπε ζ0]]οτνίηρ νϑῦθθ, 116 ννογὰ5 ἐθήτουν αὐτὸν 
ἀποκτεῖναι, 8661 δριιγίοιιβ, ἀπά Γερεδίεα [γοπὴ νοῦ. 12. 

Νονν, {8 σβ αν οὗἨ Ὀγεακίηρ ἴθ 6 ϑαῦυαιἢ, οὐὐ [τὰ σεδαῖβ ἴῃ 
1}. [Ο]]οννηρ; ἀἰδοοιγ868, νυ Ὠ] ΟὮ ἀγα ΠΙΡΉΪΥ ἀεβοσγιίηρ' οὗἉ δἰἰθη(ίο, 85 
λΠυϑιγαιίηρ; (6 πλΔ) 6 δῖ οὗ ἢιῖ8 ρεγβδοῇ, διὰ (6 πιδρηϊυὰθ δηά 
ἐχοα)θηοα οὔ δὶ8 ννογκ. (Πἰπδῃ.) 

17. Τηε δῦονε ομβιαῦρε οὐγ [κογὰ σοηζιῖεβ ὈΥ ἀρρεϑδ]ίηρ (0 ἴἸἸο 6χ- 
ΔΙΏρΡ]6 οὗἉ ἰ5 Εαίεσ, Ηδ 64}15 οὐ 5 Εαίδεν, 181, θδοδυβα ἢδ ᾿δῇ 
δηᾶ ἀοῖῃ {ῃ 6 88π|6 [Ὠϊη68 νυν Ὠοἢ 1Π6 ΒαῖθοΥ Πδιἢ δπεὶ ἀοί. ΦαΪγ, 
ἢ ἰοβι ἢ 65 {πὶ ᾿π (Ὠ15 ΝΕΓΥ ο856 ἴῃ ννῃίοἢ 6 ἰ8 δοοιιβοιὶ 88 ἃ ἰγ8η8- 

Γ οὗ εἶνο ἰανν, 6 παβ ἀοηβ Ὠοϊῃίηρ δυῖϊ νν»ῆδί Ὀεδοδῖηα ἃ ϑοη οὗ 
αοά. Βγ ἐργάϑεσθαι ἰδ τιεδηϊ ἴπ6 ορεγαίΐον ο9[[ Ουὼ, ἃ8 8βεννη ἴῃ 
{6 ργεβογνδῖίοη δηᾶὰ ρονογηδηςα οὗ δὶὶ ογεαϊϑα ὑείηρβ, δηὰ {πεγε ογα 
ἴΠ6 ννογκ8 οἵ Ηἰ5 οἰηπίὶροίΐεηοα ; δηὰ Ὁγ εὡς ἄρτι 18 ἀχρΓαβϑοὴ (ἢ 6 
Ρεγρεῖυίγ οὔ ται ρῥγεθεγναίίοη δης ζονείηδησα, Οσ ἴΠ6 ᾿Ἰνδίοῃυϊ σατα 
οἵ (οὶ, υητοι ἰηρὶν ἐχοτγίθα [Ὁ 186 δαΐείγ δηὰ ννε! Ὅσα οὐ ἢΐ8 ογθα- 
ἴυτοΒ. Ηδε ἰνἰηϊ8, ἴοο, ἴπαὶ οὐ σδὴ γεαυΐϊγα 0 ϑαθθδίἢ, οὐ σοβί. 
Βγ {8 ὀχδηιρῖὶς οὗ ἀοά “6811 ἰηἰοη 8 ἴο σεῦ {πεῖν ογμϊηαιίοη, 
δηὰ ἴο ἰοβοῖὶ πολ ἰπαϊ ἰδ ἰπιϊαἴ658 (οἀ, ὙΠῸ Ὠδῖ ἢ 0 βαῦυαίῃ, ὃὈυϊ 
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ἀοί Ηἷο Ψογίς ρεγρεϊυαὶγ. “44 τν Ἐδῖμεν ἀοι ἢ ποὶ ἐεπεα ἰο 
ἢεηεῆι τε οὐ τἢ6 δαθῦαί, μεἰίπεῦ δὼ) 1 ἱπιρεήεά ὈγῚ 8ὴγ δυοὰ 
ΟὔὨδεσνδῆοο" Βῖ ννῇῆδι 19 πόσα, οὔἦν ἰτὰ ργουΐεβεθ ἴοὸ ἀ0 ἴῃ βϑρβ 
φοτῖε ἩΪΟὮ τ6 Εδίμον ἀοιἢ ; διὰ {696 βοΐ ΟἿΪΥ οὗ θεπονρέεδορ, 
δυΐ ονμηἱροίφποε. ΗἮε {ἰπργεΐοεε ἐφμαὶν ᾿ἰπιδο! ῇ ἢ να Βαΐπεν, δορά 
παῖ ἴῺ 8 ἱννοίοϊ ῬΔΥ : δῖ, ἰὴ γοϑρμεεοὶ οὗἩ ἴμ8 γογκδ εἰνοιηδεῖνεϑ : 
4α]γ, ἐποὶν τοοᾶδ οὗὨ ορογαϊίση. Ηαδ ννοσίκοῖ ἢ {6 δαιτθ ᾿νοῦ ΜῈ 
6 ΕΛΙΠΟΣ, δῃ ρετγρείμαϊἐμ, 66 ἀοι {πε Εδίμεγ ; ννῃ ! ἢ ἰδ οημἰναίοηξ 
ἴο δοιγίῃ, ““ Αϑ {ῃθ16 ἰδ ποϊπίοςς ἰο γεργεϊνεηὰ ἐμ Ηΐτ, δὸ μεέποσ ἰδ 
1δμεῖ ἴω τὴ. (ΓἸεϊ 81.) 

18. ὅτι --- πατέρα ἴδιον ἔλεγε.- Θεῷ. ΤΘ δεν (0 δῖε οἱ 
εἰ δι ῦ)οος [Πη6 Ὀεδὲ ᾿ἰῃίογργοίθιβ) ἐσμέν υπεήδγοϊοοά οὖν [Υά 8 
βαρ Οὐ 8 Καδιδδγ δι ἃ μεομίξαν ἐεπδ6, ἀρὰ {{|||9 ει Δ}; Πὲπ.»- 
βεϊ το τ Εδίΐδσ, Ὀγ δδογι δίηρ ἴο ἰϑϊπηδε! ἢ (6 μορδεαϑίοη οὗ ἰἤοϑε 
Ῥονγοσβ δηα ἤδοιυ τ ο8 μϑου αν ἴο ἴΠ6 Εδίπεγ. ΕῸΓ πατὴρ ἴδιος ἀθ- 
ΒΟΐ65 μϑίδγη ἢ Ὠοΐϊ ἴη (Βαϊ δ6η56 ὈΥ νν Ὠΐς ἢ Ὠ!Θη δ'6 88) ἰὸ θὲ βοῃϑ 
οἵ Οὐ, Ὀυϊ ἰη γοοροοῖ οἵ ὨδιιμὉ ἀπά δἰἱγθυιεθ. Νοῖῦ ςϑῶ ἴσος ΘΩΪγ 
πρδϑῃ εαι8] ἰῃ τορρεοῖ οἵ τρογάκς, Ὀμ{ ἰῃ γεϑρεοῖ οὗ παέμγθ.0 Νον ἴσος 
188, ἤτοι ἔϊιε ηγουὶ δῃοίαμῖ ἰἐπλ658, ὁδί οἵ Δ ΟἿΘ δα] ἴο δηοίδεξγ, 
ἐμ γεξρεοὶ οἤΓὶ. παίμτε., Τμι6 ἴῃς Ηομπηεεῖα ἰβογοεο, ἴο θαι 'νᾶ8 
δδογὶ υεὰ φαια!γ οΥἩἨ Θββεποα νυν σὰ, ψεσε οοἰοα ἰσοθέοι. Ηκεποε 
ἀπὸ Θομο αϑῖο ἔνα θχρίαἰηθὰ ἰδιότης ὉΥ συγγένεια. Νὸὺΐ ἰξ ἰδ τε- 
ΣΩΔΓΚΟὮΪΕ ἐμαΐ (ἢἷδ {ποὶν ορίπίοῃ ουὖν οτὰ αἰὰ ποὲ αἰἐειιρέ ἰο τέπεονε, 
ΒΔ8Υ, οσοηβειμεὰ ἰΐ, Ὀγ δῃδννς τροσὸ δὶ , 8η6 ΠγοΓα Ἐχργοϑοὶγ 
αἴτιοί 1815 φανα} γ ἢ Οοά. δε » ἱμάδοά, ἴηι ἴπ6 ἐλίτα 
»ετγδοη (νΥἰ 1 ἢι)8 δοουβίομηδα τηοάεϑίν ), γεῖ ἀπα υΕϑ1]ΟΠΔΟΪΥ πιδίμίαί δ 
Φῃὰ εἰαΐπιε ἰο ἀἰημεὶ (8 οαπιηυπίοη οὗ ρμονγεῦ δρὰ ν}}} τυῖιἢ ἴα. 
ἘδῖΒοσ, ἐχργϑϑοὶν δαγίμρ, {Παϊ ἢ6 Βαῖἢ {μῈ ροννοσ οὗ ἀοίης ν»δδὶ {Ὁ 
Ἑαΐμογ ἀοί : Ἰαηρθαρα δα 8016 ἴ0 Ὠ0 οης Ὀμῖ ἢδ νΥνῇο τνδ8 ερῤέὴ Θοὰ 
ἀν ἀρχῇ, δῃὰ Ὀγ τνποπὶ 81} {πίρο τγετὸ ογθαῖϊθά ΦαΪγ, ἰ μεοίοοθειἢ 
ἀθαῖ δα ἀοίιι ποϊπέηρ οὗ ἷ8 ονν νν}}}, μὲ ἰὼ σοηίοτγιηγ τυ ἐὐαὶ 
οὗ (ῃς Βαϊῃεν, δηὰ {μαῖ, ἐπεγοίογα, ;ἷ6 ψοσῖίκδ ἀγὸ οοηϑερίδηθοιβ ἴο 
ἄζοφα οὗ (6 Βμίῃδε, πᾶν, ἰδὲ ἔἤοσε ἐφ ἴα δα υν}}} Ὀοὲ οὗ ΕμῖμοΣ 
δηὰ 80ῃ, 88 αἰδβρ ἴϊπ δίῃ ρονεσ. (8.6 30.) ϑάϊγ, τἴμδὶ μο φοί δῇ 
τοῖα δἔιος (86 οχδιημία οὗ ἴπε Ἐδίμεσ, δηα ἰπογοίοσε οδῃ ἀο. π0- 
ἐδίωρ σΟΔΙΡΑΣΥ ἴο ἢἸ6 Μὴ ]]; ἰῃ ϑθοσί, τὈα᾽ Β6 σαβηοῖ ἀεραεῖ ἔγοσω 
ἴμο οχϑωιρῖο οὗ 86 Εαίμον, εἰμεν ἰῃ ἀοίΐμρ, οὐ δοῖ ἀοέπρ' δγ {πόπρο, 
ΤΠ ἔογιμια ὁμοίως ποιεῖν δἰ ζηῖβοο ἴα μεγίεει]γ ἠολίονν δ γ εχ- 

ἰαγ. Βλέτει, δοείδ, κιφοιοεί: ἃ ἤρυξο σοπημλοι ἴ0 6}} Ἰδληρυδρεβ. 
Τῦετο ἴδ ἤογο δὴ ονϊάἀδωὶ οοιϊηραγίδοῃ οὗ ἴδε νου μ8 οὗ {πῸ Ἐδίδος 
πῖῖἢ (Πδλι οὗ [86 ὅοη, ἴῃ ὑπ τεσ! ἴγ, ἐῃ ἰέδηςγ, δορὰ μὰ σοπ)υμο» 
τίου οὗἉ ν}}} δῃηὰ οἱ ρίδη. {( Τιιίπδη.) 

ῴρ,, ἁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν. Αἰοηβ' ΜΝ, ϑοῶβ οἴοη 
Βδζαῖο ἔγουι ἰοὶς ἘΔΙΪΝΘΙΒ; ΠΟΥ ἰ56 (ὮΦΓΘ αἰννδγϑ δὴ ἰἰϑηϊ ἐγ οὗ νοῦ] 
διμὶ ρονεσ. Πεγα ἰξ ἰδ ᾳυ6 οἰ ϊνεγυνίθδαευ [ἢ (6 ἕο ονίαρ, προσὰ9 
σάντα δείκνυσιν αὑτῷ --- θαυμάθϑητε, οὐξρ 1 ογὰ (68 ) γεύδσε 
φμχδίονοσς Ηδ δαί} οσ ἀοίδ ἰο ἴπε Εδίβεγυ. Ὑδμοσζαίοσθ ᾿8 δαϊἐἢ “" ἴ86 
Ἑαϊδμες Ἰονείῃ {π6 ϑομ (66 ἴω 8, 85), ὉγΥ πιεῖ Ὠς πιοδῖ ἴο Ἰηὐοαὶθ 
ἴοι ἱς φή ρἰεαϑεὰ (86 Ἐδίῃοσ, δὰ Ηο δὰ, οὗ Ηἰθ ον Ὀοπενοίεης 
οοιηδοὶ, ἀδογοθὰ ἐπαί {π6 ϑοη δοι δανὸ δηὰ ἐο ννμδὶ ας ει θὰ 
ἀσίὴ ; 88 ἰῃ 8, 85. καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, τ ΏΕΓΟ ἱὲ 
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ΒΡρμεδῦ (αἱ δεικνύειν '5 υϑοῦ αν ἰδλε 'πάππεν ὁ ἤπιον, κα αἶϑθο [6 δῆ: 
ἰεοεάεοηϊ βλέπειν, ἀπὰ ἀεροῖοα “ ἰο Ὀεδῖονν {πε ἔδοι ἐγ οὗἉ ἀοίϊῃρ᾽ ΔΗΥ͂ 
ἐμἱδρ." Νον ργεδῖὶ δῃηά δε πο γΆΪ6 νοῦ ἰἢς ἀεδάς αἰγεδὰν ἀοης ΠΥ 
ουν Ἰ,οΥγὰ, ὈὉγ νυἱνίος Βα ουϊποεα ἢΐβ ροῖσεῦ ἴο ἀο νυβδαίθυσ [88 διε σ 
φῆ ἐο; Βυςῇ 85 γεβίογίηρ ἢδα] ἢ το {Π6 δἱεῖς Ὁ α τοογά, ἀπά αἵ 8 
ἀἰοἴδηςθ. Βυὶϊ ἴπν ρῥγεαίεν ἐλίπρε ψετε ἴπεγα ποῦ Βα τοῦ] παγθ- 
δῇ ἀο, πδιροῖγ, [παῖ ἢθ δομ  ἰ γοϊογη ἔγοπι ἴΠπ6 ἀδεά, δὰ τοεεῖνα 
ἀρχμὶπίοι ονοῦ ἴπ6 ψοὶς νου], εοιηρατοὰ (ὁ νισῇ τἤθϑ6 ἐδοαὺ 
ἴσο γὲ δυἱ ργοϊυἀΐα. ΟΥ̓́[ε86 βτεαῖεν νρογκ5 οὖν ἴω, ἱη 9}. δι δε 44. 
Βρ6 τηεοϊἰοηεὰ ἴννὸ (παπιεῖγ, [ἢ6 ταϊδίηρ οὗ {}πὸὶ ἀεβά, δηὰ (ἢ Ἰαδὲ 
μᾶρινθῃι), 85 ἃ ὑγοοῦ (δι πε παῖ (ἢ 6 ρονγεσ οἵ ἀοΐηρ; νυν δαίδοενος 
ἐ)6. Ἑαίοῦ ἀοῖ. ἔον 1πΠ686 ψνοῦκ5 δ, θεγοηὰ τηεδϑυγε, βγεϑῖ απὰ 
ἐΠ]υδῖουδ τοῖος οὗ Ὠὶνίηα οπγηϊροΐεῃοσ, δβρεοίδ ! ν (ἢς Ἰα(ύδν, ἴηαῖ 
οἴ χεγοϊϑίπρ, ᾿υἀκιηοηί δηα διγαγαάίηρ γεισι δυιίου, πυ ἱοῖι 15, ἰὴ ϑοιΐμ» 
ἴυγο, δρεοϊ ει 88 ἃ σπεγδείογίϑδιῖς οὗ ἴπΠ6 ἴγυς δῃα ριθαῖ ἀοά, {πε 
ΟἸεαῖογ δηὰ [τὰ οὗ ἴπ6 υηΐνοῦβα. 

ἘαΣι ΒΕΓΏΊΟΓΟ, {818 μογίοη οὗ {μ6 Ομδρίεσ, ἔγοπι νεγ. 21] ἴ0 80, πῶ 
βϑεη, ἴῃ 41} αρϑβ, ναυουϑβὶγ ουμ᾽ αϊπεὰ. ὍὙπεγα εγα ἴποϑα τνῆο, ἴῃ 1ῃ,4 
ΟΑΓΙ θεῖ αρα8, ἰβίεγργεῖθα ἴΠμεϑε Ῥαδβαρ68 οὗ ϑογίρίυγο, νΒίο ἢ ἰγεδῖ 
οἵ [6 τϑδυγγθοίίοη οὐ ἴα ἀραά, δπὰά {6 ἰδοὶ Ἰυάσιηηγοηϊ, αἰἑεκοτγίεαϊῳ 
δι τεγειοαίϊῳ; ἰῃτι5 ἀδηγίηρ, [86 εχίἰβίεποε οὔ βοῖῃ. Απὰ τρδῃν 
ἴβφογο 8γὰ ἱδ ἴμ6 ργρβϑϑτιῖΐῖ 866, γ])ο εχμίδία μετ, δῃά ἐβρεοδῆγ (ἢ 6 
Ῥϑοθοηίῖ 026, ΔΙΕΥ ἴΠ6 8826 [ὩΘΏΏΘΓ: δη( ΓΕΙΕΣ Ῥδίενοσ 18 εὐἰὰ ἰῇ 
1ποῖ οὗ γεβυγγοοιίίοη δηὰ ἰυάριθης ἴο δον δῃ ορίηΐοθβ. ΤΏΙ ἰδ, 
τηεγείοσο, ἃ ἐννοίοϊ ἀ ἰηϊεγρμγεϊδιίοη οΥ̓ {6 ραᾷβδαρα, οὔς ἰγορέςσηὶ δηὰ 
ξηγεῖΐοθ], (86 ΟἰΠΟΡ ᾿ἰ[Ε 8] δηὰ Ὠἰδιοσίοδὶ. Ὅδα χυρϑίΐοη ἰ8, γδὶ ΟΌΥ 
ἱρτὰ τωϑδηΐ ἴο ὕὑ6 πάθτεδιοοα ὈΥ (Π6 τοφηγγεοίίοη Γ᾽ ἐλε ἀξαά, ἀπὰ 
λιάφηιενὲ ᾿οῦα τηδηϊοηδά, Ἡδεΐ ον ἴἢ6 γεβιιδοιδίίοη οὗ (ἢ 6 τηθη οὗ 
8 τεἰτηθ ἴο ἃ ϑρίγιϊυδὶ δη ἃ ΠβΟΓᾺ] 11Πἴ6, ΟΡ [Βα ΓοΘυΓΓεσίοη οὗ αἰἱὲ ἴο 
αἰεγηδὶ [ἰἴδ, δηὰ νυϑοΐμογ Ὀγ ἡυἀὐρστηδης ἢ πιοβηὶ τς γεϊτ δικίοη ἴο 
δυοοοοα 1ἢ} 18. 

ΤΏεδ6 ἰηϊεγριοϊδιϊουθ 6 υνἱ}} ὅονν οχαηΐῃθ. 1. Τῆς πιγοέϊοαϊ 
απνὰ αἱ ἰςαὶ δόμεε βεεῖωβ ἴο δ6 ρεγηεϊἐἐεὰ ὮὉγ 86 εοηίϊεχί, δηὰ (δα 
ὨΔΒ6Ὲ ὁ . Τῶο σοῖο ρδδδαρὲ ννου ὰ δέφη ἴο ὑε αἰἑεροτὶοαϊ, 
διὰ Ἰηἰεπάοα ἴο ἐχργοθο ἴἶγ6 βαϊυΐαγυ ννογκ οὗ ΟΠ εϊδὶ ἴῃ [8 γεοστοϊηρ' 
οὗ τα Βυϊαδὴ ταοθ, δηὰ δερθοΐδν ἴμῈ πιδὰ οὗ ἴπδὲ δρᾷ. “"Ἐοῦ 
Ὠρὶεγοσ ἰῃ (ῃ6 Ἀχοοωά! Ὡρ᾽ γογδ6 (βαν ἴ6 7} ἀἰά ΟἾγίδε τρθδ ἴ86 ἸΟΣΙς 

"Θὲ μοιρεγ, Ὀυϊ οὗ ἀοοέτγίε; ΔῸΣ [858 Π6 ἰδίϑηἀοὰ ἴὺ ἱπάϊςαϊα ἴδ6 
ἑρφοκέϊέῳ οἵ Ὠΐδ τροῦῖκς σἱὶτἢ (πὶ οὗὁἨὨ 186 Εδῖμον, Ὀυϊ οἰ ἑν. ὙΠῸ 
ΒΟ δαγο, ““88 ἰῃ6 δίποδι ψοσίκοίῃ, 80 ἴ νοὶ..." Αηά (8 ο ΓΙ ΝΕΡ 
ΡΕΙΝ ἴα νερ, 4]. δϑὰ δῆθινβ ἰβαὶ 18 ννοσὲς οὗ ἀοοί γί νυ]! μδᾶνθ 
8 μοψογίυ! εθδοὶ οἱ (Π6 τη 8 οὗἩ Ἰγβῃ, βδρεςῖδ!ν ἴα εηιϊεο, 
δι: πουρὴ ἔδο σιν μου) γεΐυδβα ἔα. [π ἴ86 [Ο] ον ῃρ; νεσϑϑβ, ἔγοτα 
81, δα ἴδ ἀοιηοηδί δαί πἰθ ἰαραίζοη ἴο ὃς ἀϊνίποα, πὰ [Πδἴ ἐϑρθο 3} 
γ ἐπα ἐοϑ ΠΏΘΩΥ οὗ Ζοῆδ ἴΠε Βαρίϊδί. Βυὶ 41} (μἱε ἱπ ἰο ὕῦ6 τεϊεεγϑαὰ 
ἢ0 [06 νοεῖς αἵ (Ἡγίδὲ ἰη τγεϊογιηϊηρ, τθθ ΟΥ̓ δὶ9 ἀοοίγίπο. ὙΤΏΟ δὰ 
ἰοφωεη οἱ 6 Ρἰαϊηἱν ἰπ νοι οὗ (5. Απηὰ ἰὲ ἰδ δά! θα ὈΥ 411, ἐπαῖ 
δοῖλ ἰὰ τἢ0 ΟΙά δὰ Ναὺ Τοβίδιηθηΐ ἃ βίαϊβ οὗ βίῃ ἰ8 Ἑσδὶ ἰεἀ ἀραίὰ, 
δὰ 6 οουγδα οὗ νἱγίυς δηὰ μιϑῖυ, ἐξε; ἀπὰ ἴδδι [6 Ῥαδεΐπρ' ἔγομῃ 
π᾿ ἔονειεσ ἰο ἴδια ἰδίἐθγ 18 βαϊὰ ἴὸ Ὀ6 ἃ τεδυγσεοίδοῃ ἔγοτῃ ἀβαίῃ (ο 16. 
Ἠομοθ πορλορίδηϑ ἀϊδεϊηριυ δ {16 ὁρίγίτπ18], πὰ {6 ὨδιΌ ΓΑ] ἀδαῖῃ διὰ 
Δ : ὃἃ8 δίδο ἐδε ΐεσαὶ δηὰ {86 ιἰϑίοσί αὶ γεβυσγες θη ἤγοωλ 6 8ρὶ- 
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τὶ] δηὰ τηγϑιῖοαὶ οη6. ΤἼ686 Ἔχ 9910η8 86 υϑεὰ ὃν (ἢ τϑῖ δά 
(ἢ Αροβί]εβ οὗ ἰσβδε ψγο ἅγὸ βοϊεἰγ ἰηίθηϊ οὐ ἴπθ σοῃνθηϊδησὶθδ οὗ 
1115 ἰδ, δηὰ δϑρίγε ἢοῖ ἴο Πίρθοσ δηὰ βρίγιϊυδὶ δήτδηίδρα;: οὐ ἱή 
Αγ σου δῦ οὗ ([Π6 7 6νγ8 δῃὰ Οδη 1 |ε8, δηὰ {Πποὶγ οοηνογδίοη δηὰ γείογς 
τοίου ὈΥ 6 ΟὨγδι δὴ τεϊσίοη. 80 Μαῖϊ. 8. 22. “1κᾶνὰ ἐδθ 
ἀεκ (ἰ. 6. τῆϑθ υπδϊ ἴῸΓ [πε ϑίυαν οἵ ἀϊνίηςε γι .1}}8) ἴο Ὀυγγ (Ποῖ Γ 
ἀερά." [1 Ερἢ. Φ. 1 δηὰ ὅ. δηά (οἱ. Φ, 18, ἴῃο86 ἃΓὲ βαϊά ἰο Ὀ6 ἀεαά 
ἐπ ἐλεὶν ἰγεῖεραδεεε, ὙΠΟ ἔγοπ) ὑθδίηρ; ἀδηι}68 ῃανα Ὀδοοιῃς (Ἰεγ Ντἰδ ἢ ; 
ψυῃἱοῦ 86 οχρίαἰηθα Ὁ (6 ἔο! οννίηρ Ἔχργεδδίοη, [ἢ δεηδα οὗ νῇηϊοῃ 
18, ““ἴο Ὀ6 ρίνθη υρ ἴο 5ΐη, ἴο ἱπάυϊΐσε εν] ἀδβὶγοβ Απὰ βυςὴ 8ΓῈ 
τηοδηϊ ἰῃ ἴΠ6 ὁ 181 δι 224} τογθε οὗ [ἢ ργεβθηῖ ρβδϑδαρθ. Τἢε 8816 
δῖε ἴῃ τεῦ. 22. βαἰὰ ἴο " ἱπ ἐλοὶγ φταῦεε; ἴον ἴΠ6 βδῆηθ ργϑαϊοβδίο ἰ5 
ΔΡρ]οα ἴο ἴθι 89 ἴο {6 ἀεβά, ἴῃ 4ὅ, πδιηδὶυ, ὑπαὶ ἢ ον 8}}8}} ἡδασ 
λὲς υοἷεό. Απά ἴοτ [δῖ γρϑϑοη ἴἰ σοηάϊίοη οὗὨ διῇ τθη ἰδ οδ] οὰ 
ἀεαϊδι, ἃ8 {πεῖν Ὀδίίον δίας 8.6ΐ. οοῃνεγϑίοῃ ἰ5 οδ] δα ἐΐε, ἀὰ {παν 
ΔΙῸ βαϊὰ ἴο ὮὯδ ἐἑυἱπῷ. ΤΏυ8 ἰη οι. 6, 18 δηά 14. ἴΠο86 ἃγα βαϊὰ ἴο 
ὈΕ6 ““ αἰΐϊνε ἴτοι! ὑεΐῃρ ἀδαι, δηὰ νυνὶ Κρ 'π ποννῆθβ οὔ ᾿ἶε," 
ννῆο ἔσγοπι Ὀεΐηρ 96νν8 δηὰ (ἀθης 68 ἤανα Ὀεσοηλα (ΟΠ Γἰδιϊδῆβ, ἢ 
βάν Ονθγοοα Ἰρηογδησα, Ὀρα] εἶ, δηᾶ νὶςθ, Ὦδνα δι ορίθα ἃ πον 
ΤΉΔΠΠΕΘΓ οὗ (Πἰπκίηρ, δηι δοῖϊηρ, δπὰ ρυγϑὰς 1, ΤῊΪ8 νΟΓν 8656 18 
οχργεβϑβϑαὰ ἴῃ (6 Φ4{}) νοσβα οὐ {πὸ μάαϑβαᾶρε ἰῃ αιιοβίίοη. ““ἢς ἰιδῖπ 
Ῥαδϑϑοὰ ἔγοτω ἀθδίῃ υηΐο ἰἰΐα, 1. 6. ἔγομπῃ δίῃ δηὰ τ ΐϑογυ υδῖο 16 δπὰ 
᾿δρρίηδβα." Τῆς τηοάδ οὗ δτγηρίηρ 96ὺ]8 δπὰ (ἀδηιοβ το ΘΟ γϑιϊς- 
ΒηΪΥ 18 Ἔοχρσεϑϑεὰ ὈΥ {πὸ ἰθγηϑ, ϑωοποιεῖν δΔηὰ ἐγείρειν (88 ἰη Ερῃ. 
ᾧ, 4. 8644.), γεννᾷν, ἀναγεννᾷν, ἀνανεοῦν, ἀνακαινοῦν, δηἀ ἀνα- 
καινίδειν, 4130 παλιγγενεσία δΔῃὰ ἀνακαίνωσις, Δῃ( ΠΠΟΓΘΟΥΘΡ καινὴ 
κτίσις ἀηα ἀνθρώπος καίνος, ἀνάστῆναι ἀῃὰ ἀνάστασις. ΟΟμρᾶΓε 
Ἐρὶι. ὅ, 14. (]. 8,1, οῃῃ. 6,5. Νοῦν ἰῃ ὀχρ᾽δἰπίηρ 4}} ἴἢ686 
ἔογι]δϑ, ἵνα ἤγλυβϑῖ γοοὺγ ἰο ἴπο υϑαρα οὗ [6 Ῥγορῃεῖβ, νυ ἃΓδ 860- 
εὐϑἰοιηθα ἴἰο σομηραῖα ἴπ6 ἀεδναϑίαιίοη 8δηα ἀοσβίγυοίίοη οὗ ἃ οἷν ἴο 
ΒορυΪ γα, δηὰ ἰἴ8 Γοδογδ(οἢ ἴο ἃ γοίωγπ ἤγοπι ἰἰς ταῦθ. (ΟΟΙΏΡΑΓΘ 
18. 46, 19. ΕΖ. 37. 66ε44ᾳ. Ὠδη. 12, Φ. [1η |ἰκ6 πηϑῆπορ ἴΠ 686 8.6, ἴῃ 
{Ππ|ὸ ργεϑθηΐῖ ρϑβϑβαρε, 83δ᾽4 (ὁ σοῦ οτί ἢ “ὮΟ ἃγὰ ἰῃ ἐῤσὶγ ρταῦες, μὰ 
(ο66 νῖο ἴδνα Ὀεϊϊενθα, ἰὼ ραξ8 ἔγοιν ἀεδα(ἡ μπίο ἰϊξε. Ἐὸοτ ὈΥ͂ 
““ὮΘΆΓ ἢ 8 τοΐοα,᾿ ἰ8 τηδδηὶ ““ γοὰ οδεάΐεηςε ἴο 18 ἀοοίΓη6 ;᾿ 88 
ἴῃ Φοίῃ 10, 8. ““τὴ6 ϑῆδερ ἤδαν ἢϊ8 νοΐϊοβ.᾿ Αρνυεθδῦϊυ, ᾿ποτγείογε, 
ἴο {{|8 Ὀδάρε οἵ ϑογίρίυτε, ΟΠ γϑῖ δεϑῶβ ἤδσα ἴο ἴδνα ιϑοὰ ἤφεγας- 
ἐϊυείψ (Π6 ννογάβ δηὰ ἐογλι}} 8 ““ ΓᾺ156 δηὰ νἱν"ν {π6 ἀεδά,᾿" ““ πᾶν {Π8 
γοΐος οὔ ἴῃ ὅοη οἵ αοἀὐ,᾽ “(οδεΐη δηὰ ἴο ργοςδοὰ ἔγουῃ (νεῖ γ ργανεβ," 
δηὰ (ο πᾶγὰ τηεδηΐ ἐβεῖ οὗ πε σοηνεγβίοη οὗ 7ενν8 αηὰ (εητ 68 ἴο 
ΟΠ τ β(ΔΏΥ ὉΥ {πε ταϊηϊθίυ οὗ {Π6 Αμροβῖ]ϊεθ. Αρϑίη, νῆα “Ζ968ι.9 
οἰαίτηβ ἴο ᾿ιἰπηϑοὶῖ Ἰυάρηιοηΐ, δης βαγδ παῖ δυϊδοσγ ἰ8 χίνο υηΐο 
τη, κρίσιν ποιεῖν (866 ναΓ. 2] δηὰ 427), {π6 υὑδᾶρα ὑοίῃ οὗ ἴπ6 
Ἠοῦτενβ (ἴω ἴα νογὺ Ὅ5Φ) δπὰ οὗ πε Οὔγεεκ Ἡ}} δὐυϊμοσῖζα ὃ ἴο 
ἐχρίδΐη (8 φούεγη, Ῥγέδί 6 οϑέγ, τιίθ; ἰῃδΐ οἴἶἕοα Ὀεΐηρ; ἢοΐ ΟὨΪΥ 
αϑογίὑεαά ἴὸ υάμεθ, ὈυΓ τπηδρ ϑίγαίεβθ ἀπ ρο] τοῖς] γτυΐοσθ. 80} 
ϑ8ηι. 8, 4 ἀπά 20, 19. 40, 48. ννῇεγε ΒΦ ἰ8 ὉΥ ἴπὸ ϑερῖ. τεηάἀεγεὰ 
ἄρχειν. Ηδῃοθο, ἀπιοηρ᾽ ἴπα 76 νν8, ἔτου ἴΠ6 ἀδαϊῃ οὗ Ψοβίνυβ ἴο [ἢ 6 
δρε οὗἉ 84}, [6 τηλρ οῖγαίϊθβ δηἀ ΤΌ Ϊ ΓΒ ἡνεγα οἰ ποῦ Ἰυάρεβ οὐ εἰά 
ὈοίΠι γυάιοῖα! δηαὰ ρο ἰσαὶ δυῖ Ποῦ γ. Απάὰ ἴδιι9 διηοηρ [6 (δγ- 
(παρίηΐδη5 [656 πιαρ ϑἰγαΐο5 νε γα ολ] δα Θιυίεέωῶ, ἱ, 6. ϑ. δύο 
5 (ὴῆ6 υάριηοηΐ ΠοΓδ τησαηΐ, παιπεῖγ, (ἢ6 ρμοννοῦ οὗ γε ἐπ πὰ ἐεαοὶ- 
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ἐπρ ; ΜὨΪΟΝ ϑαῃι6 Ῥοῦνοῦ ἰ8 ἐνθὴ ρίνθη ἴο {π6 Αμροβίϊθβ ἰῃ Ναί. 19, 
47. 58.:.ᾳ. ὅϑοἢ ἴἤθη, δηὰ η0 Οἵμεῦ ρονγεῦ οὗ μα σὶπρ, ἀοεδ 768ι.8 
μέτο οἷαΐται, πδιροῖγ, ὑπαὶ οὗ ἐδξαολὶπε, δῃ4 Ὀγ εἰοοέγὶπο8 ὁηγοὶϊπὶηρ, 
σοπηδηάίηρ, ροσετηΐηρ, τυ] ρ, γομγονίηρ νῖςο, Ποϊαΐησ ουὔϊ Γα- 
νναγ8, δπὰ ἀσηουηοίηρ; Ρυηἰβἰιπμδηῖ, ἃς. Απηά ἴἢ}}8 πηγϑίϊςαὶ ἀπά 
ΔΙ] ρογῖοδ] ἱπιεγργείαϊϊοη οὗὁἨ [6 μάβδαρα ἴΠ6 1808 Ἰοᾳυοπαϊ δηά {116 
εοηϊοχῖ σογδίἶγ σου Δ η6ε. 

Βυϊ οἴ τιι8 ἐχϑιηΐηθ 4150 πὸ οἴπογ, Ὠδῃ)εὶγ, ἐλ ἰϊεγαὶ απὰ ᾿ὶ:- 
ἐοτίσαἱ οπὸ: Ἰ᾿ἰεῖ ι.8 Α'50 ξεα τυῃδῖ δγριιηθπίβ οδη Ὀ6 δαάἀιυσεδαὰ ἴῃ ἰδ 
ἔδνουγ Ὀοΐῃ ἔγοπῃ {Π6 οοηΐεχῖ, ἴῃ6 υϑᾶρα οὗ ϑογίρίυγο, δηὰ τμαὶ οὗ 
ἰληρσυαρε ἰη ρόπογα). Απά, ἢἤγβῖν νγα τῇδῪ ἰαὺ ἴΐ ἀόνγῇ 85 ἃ μυοδί[οη 
ἔγοτῃ νυ δϊο ἢ 0 ἰητ6]]}][ρεηϊ ᾿πίεγργείαν νν}}} ἀἴδβοης, (παῖ ἴῃ6 τ ποῖα 
μΆ958Ρ'6 ἰ8 ἀοείτίὶπαὶ, ἀηὰ ἀἰααεέϊιο ; Ἰπζεπαεί, ἴοο, ΌΥ οὖν [οτγὰ 88 5 
ἀεΐεποε αρϑίηβί [ἢ6 δοσυπδαίϊοη ΟΥὨἨρ ΘΠ. ρ( ΠΟ ΒΥ ΔΓΓΟρΔΕρ; ννηδῖ 19 
Οου 8, δὰ οἰδιαΐηςς ἐαυ} γ ἢ αοὰ. Βιϊῖ Οἡ δμεὴὰ δὴ ὁσοδδβίοη 
οὐῦ [ογἱ νου ϑυγοὶγ ποῖ ἴᾶνα υϑε4 ἔγορες δηὰ ἤψωγος, δηὰ 
ἴῃοδε οὗἩἉΙΠ6 Ὀο]εβῖ ϑοτῖ. Ασδίη, ἴῃ [ἢ 8 ννο]α ρΡΘ858ΡῈ ἴϊπὸ δυδ)εςὲ 
8 ἠοῖ ἴΠ6 τσογὰς οὗ ἀοοίτίπο, Ὠαϊ οὗ ροισογ. ΝΥ, ννῆδὶ ρᾷνα σὶβα ἴο 
{Ππ696 αἰδοοῦγδε8 κνὰ8 ἢοΐ ΔΥ ἀοοίτίπο, Ὀὰΐ ἃ τηΐγαοϊθ. 9.688 μαὰ οὶ 
ἐαιισπί, Ὀυὶ ἡεαίεδα : ᾿πετείογα ἴῃς διῤ)εοὲ ἰτραϊοὰ οὗἨ ἌἽδλημοί ἢ {}10 
οὔῆσε οΥΓΓ ἐεαεσἠίπρ, Ὀυῖ τοοτκα οΥΓ Ροσεγ. Απὰ ννῆδη ἴῃ νϑὺ. 97. ΟἹΓ 
τὰ ρῥγοΐδββαϑ Ὠἰιηβοὶ ἢ 88 ἰῃ δὴ εαυδὶ ἄδργοα τυνῖτἢ ἴΠ6 ΕΔΙΠΟΥ υἢ-“ 
Τει  (ρῚγ ὀχογιῖηρ Ὠἰπη56}  ἴῸΓ (Π|6 νγε] σα οὗ π6 ἢιι πη Γδσα, ὅτος 
δις., ϑυ τοῖν (ἢ 6 ϑυθ)εοῖ 15 Ὠοῖ ΔηΥ ΟΠοα οὗ ἐεαολίπρ, Ὀυῖ ὡογάε Ο μοισετ. 
ΟΥὐ νῃδῖ, 1 νου ]Ἱὰ αϑὶς, σουϊὰ ἵἴπαγα ἤᾶνα Ὀθθ δχίγαογα ΠῚ Ὺ δηά γὸ- 
ΤηΔΥΚαῦΪα ἴῃ {686 ἀϊϑοουγβεθ, [ 9{68115 δὰ ΟὨΪΥ πιοδηῖ (Παῖ 6 πονοὺ 
Θ68868 ἰ0 ἐεαοὺ πιεη Μίιρῃς ποῖ 6 Αμροβίϊθϑ αν 8414 ἴΠ6 νϑῦῪ 
ΒΆτη6, [πἱηρ᾽ οὗ [πα πιδεῖνε ἡ Βαΐ Πδ8 ΔἢῪ οπα οὗὨ {6 Αροβίϊε8 Ἔνδὺ 
δα ϊά, οὐ οομία Δ οηδ οὗ ποῖ ἴᾶνα υθηϊυτεα ἴὸ βαύ, νυν παῖ (γί βῖ 
[59 ἤεγα ργοξεβϑϑεά, “"“Ὰ8 Τὴν Εδίμο ψόγκοῖῃ (ο (18 ἄδγ, δὸ ἐο ἢ 
ὑνΥΚ δ" Απά ἴδ6 7 6νν5 τνὰ}} σοι ργοβεη δα ἴΠ6 τηρδηΐηρ; οὗ ΟΠ γίβῖ, 
Δηἀ τηοβί {ΣῪ Ἰητογργειςα εἶθ ννοσά8. ΕῸΣ ἤθη (ΠΟΥ Ποαγὰ Ὠΐτη 30 
ΒρεδΚ, {Π6ν ἱπητηεαϊαίεἶγ υπάἀεογβίοοά Ὠΐῃ) 88 οἰδἰ πηῖηρ ρανγεσ ἰο ἀὐ 
ννῃλί (σα δόμα οϑη ἦἠο, 8δη4, {Πογεΐοσγα, τπακίηρ, ἢϊπ)56}Ε οημαὶ. ιοἱἐῇ 
Οσοά, ΤὨΐ8 ορίπΐοη οὐγ [τὰ αἰά ποῖ αἰϊετηρίὶ ἴο τεηονο, ἴπιξ 
ταί εν ςοηβττηθὰ ἰΐϊ, Ὀγ Ἔχρ] δἰ ἱηρ, δηὰ ἰῇ Ἔχργαβϑ8β [Ὁ ΓΠ8 ἱπίου τη ἢ; 
ἴῃογω, [παι πα ἢδ8 Γαοείτεα οὗ ἴθ ΕΔΙΠΟΥ μοῖνοΓ ἴο ρουΐοσιη ἰἢοϑθ 
886 ὑνοσ κα ϊοἢ της Εδί ΠΥ 8 ἀοουδῖοπηο ἴο0 ρεγογ, δηή δυο 
βτοαίογ τοτὰς ἴπλη ἴὭΔΥ Ὦδα βϑθη ἴῃ (86 Ποδὶΐηρ οὗὁἨ ἰΠδ 5'οἷκ τηϑῃ. 
Αῃηὰ ἴο ννῆαϊ οουϊὰ (8 τοῖοσ Ὀυϊ ἴο ΓΤαϊβδίηρ ἴῃ6 ἀθαὰ ὃ Οὐ Ὦονν 
οουϊά 16, ἰῃ νϑσ. 93., γαυΐγα δα] νγουϑϊρ σγἢ (6 ΕδιΠοΡ, 1 ἢ δῖ 
Ργεσθάδα τνοσα ἴο Ὀ6 υπαδεβί οοὰ οὗἉ [Ππ6 οἶος οὐὁἨ ἰϑδοβίηρ, απὰ 1 ἢς 
Παὰ ΟὨ]Υ πιεδηΐ ἢ ἰπη86] τὸ ὈῈ δοσουηίεοα 88 ἃ ἐεασεγ 9 δ᾿ ηδΙΐγ, ἴῃ 
ἴδ ἔο!]Π ον π᾿ να σβα, 88 αἶϑ0 ἴῃ νϑυ, 81, ΟΣ ογὰ ἀρρ6818 ἴο ἢΐβ ἐσογἀϑ 
ΟΥΓ ρΡοωεν, 85 ενϊἀξδηῖ ρῥγοοῖβ οὔ δῖ, ἴῃ νϑγ. 19 δῃ( β6εη4., 6 Πδὰ 
ΡΓοίεβδοα, Ὡδιηεῖυ, παῖ ἢ6 Ὠδῖἢ ρονγὸῦ ἴἰο ἀο ννῃδῖ 16 Εδῖπεγ ἀοίῇ, 
ΤῊ δογίεβ, ἱποσεΐοσγα, οὗ 86 αϊβοουσβα δ᾽ οροῖμθοῦ Γοαυ 65 δηὰ ἀ6- 
1ηαπαε (ἢ 1ἰ16Γα] ἱπίογργοίδίίοη ; δηὰ (παῖ {Π6 ννογάβ {Ππθῃγβ6 νε5 
ααἀπιὶέ (Ὠϊ8, πο ΟοὯα οδῃ ἄθηγ. (Τιιτδη.) 

87. καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ, αὐτὸς .-- ἑωράκατε. Βεδιίε58 {πὰ 
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δεοίοὩγ οὗ Ποῖη (᾿α Βαρίϊεί, δηὰ ἰπαὶ οὗἨ ἰδ οὐγη τογΐ, οὔῦ 1 ογά 
βιηδῆγ αρρεδὶϑ ἴο (με ἰθδί ον δηὰ δυι ποῦν οὗ εἶθ Ἑδίιογ, Ὑῇο0 
δῖ ενἰποεὰ Πα ἴγυῈ ρμογβοὴ δηὰ οδβδγδοῖοσ. ϑυσῇ δρρεβδῖβ ἴο ὃ6 
με δεηδε οὗ 86 μϑδοϑδρο, νυῃίςς 19 δοεηδνῆδλι ὀϊβΠησαὶς, ἀπὰ ἱπεγείοτε, 
γασίουγ ἰηιεγρτγείθά. Οὐυὖν [ογὰ, ᾿ἴ δεοϑηθ, ἰηίεπ δὰ ἴο ϑἤενν ιμδὲ 
νε ουχὴὲῤ ποῖ ἰο ὕδ6 σηκηονγῃ ἴο ἴΠ6 εν ἢ μεορὶς, δηὰ {πδῖ 1ΠῸῈγ 
“σὴς ἐδϑ}γ ἕδνα γεοορηΐθεα ᾿ὲπὶ 86 ἴὸ Μεροϊδ ἔγσοιη ἴῃ6 ὁεοϊλ- 
ταιίομα οὗ ἰδ Βδέβου. Ης δἀνεζγίθ, ἰοο, ἰο ἴπα Ὀοοΐ5 οὗ ἴῃ Οἱά 
ἸΤεδιοπηοηΐ ; εἶποο ἴπεδα οοηίϊδίῃ ἰδ ἀδοϊαγαίὶοηθ οὗ ἀοὰ οὐ (δ 
δεηάϊηρ’ οὗ ἃ ςεγίαϊη ϑανίουγ, διηὰ ἴῃ πεῖ (6 δίμοῦ ἢ89 τοϑι βοά 
οἔτπε ὅοο (ἱ. 6. μδίἢ κίνεη πορε ἴπδὶ Ηδ Ὑ}} κεηὰ ἃ τοϑΐογετ οὗ 
δβυπιδη [Ἐἰϊοἱγ, πβιποῖγ, {π6 Νήεϑ5:8}}} ; δηὰ δαὶ (ἷδ Βορε υὐϊρχῖ 
κιούσα!ν ἱπογεδθε, θὰ Ὀ6 πιοῦε σοηῆβειηοά ; δηὰ δἱ Ἰοηρίῃ, ἤδη (δ8 
Βεοεηΐοοῦ Νίεβοίδα σβϑίῃθ, (παῖ πα της δε δατηϊ(εἀ ὈΥ [Π6 ροορίε, 
(σὲ νυϑϑ ρίεβϑεὰ το ρίνε υπὰουδίεὰ εἰρη οὗ ἢΐδ δάνεηῖ, Ὀἰγι, ἀδοάδ, 
δηὰ ονοηΐδ; ἔγοσιν υν σοῦ, δίηοα (ΠΟΥ ΘΓ, 81} σου ποὰ ἴῃ ὅεσυδ, 
ΦΥΟΙΎ ον ποίφὴὲ υἱπεγοιδηὰ (δῖ πα νγχὰ8 (6 Ρτγοιηΐδειὶ Μεβοίδῃ. 
Δηὰ ειἷ9 ἴ6 (6 ἰοδι  ὨἸΟΩΥ͂ οὗ (δ6 Βδΐπεν σοποεγηϊορ {16 80 : (8 
1Μὸ Ἐδίποσς (δε ῆ68, (μου ἢ ἰπ δὴ ἰηνϑ οἷα ΓηΒβΏΠΟΓ, ὨΔΏ,ΕΙΥ, ὈΥ͂ {Π|6 
ϑετρέμτεε. Ἐτοτὰ (Ἃ(ἰ666, [πεγείοσο, ἴΠπ6 εν τοϊρῖνὶ 6λϑ}}}7 ἢδνθ 
Σοοορμηϊεοα Ψεδ8ι5 65 ἴγ6 Μοδοίδ. (8εε 6, 927.) Βυιῖ (8 ἰεδι! ΠΠΟῺΥ 
οἵ (6 δίπεν οοποοτηΐηρ ἴα δοὴ θὰ Ὧ0 μἷδοε 'ῃ ἴδ (ον [Πδῖ ἰ5 
186 δεῆϑε οἵ οὐκ ἔχετε μένοντα ἐν ὑμῖν) : ἔπογ ἀϊστεραγώεα, ΠδΥῪ 
μον υηῃῤβειοίοοά ἰΐ ποῖ, ({πγουρῃ υἱΐεῦ ᾿βῃοσδηοο οὗ (6 ἀϊνίηθ 
οουηδεῖδ απὰ ριγροθεδ ἰη δεπάΐϊηρς ιμ6 Μοβείδι, ἰηϊεγρεεζίηρ ἴἰ οὗ « 
ἰοιροξαὶ βανίσυτγ. ἀρμύμριν 

839. ἐρευνᾶτε τὰς γραφαε, ἃο. ΤΣ οοηίεχι ρῥἱαίην δεν {παῖ 
ἐρευνᾶτε πιιοῖ ὃδ6 ἰδκοε ἰῃ ἴπα ἰησίσαϊνε. [{ τῶβ οΐ οὖν οτ 
Ῥιϑδεηϊ ῬΡΌΓΡοθο (ο Ἄχῃοσί ἴἢθ δεν (0 δοᾶτο;. ἰῃς ϑογίριυγοι: δα 
Τϑλμοῦ ἴδ κε [0 σγδηϊοά {πδὶ (ΠΟΥ ἀο δεοαγοῖ (δα; δὺῖ ἢὸ ἰδτηοηί 
(μοὶ {ΠΟΥ δου ἀο (Ὠϊ ἰο δοὸ ϊιϊ6 ρυγροβε, δοὸ ἰοῃρ' 8 ἴΠ6Ὺ γεΐωϑε 
τ τὐήορ τὰ εἴπ 86 ἴῃε Μεβοίδι, οὗ νσοπι ἔνα ϑογίρίυγεβ τοΒ (ΠΥ. 

ΏΔΏ. 
41. δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὗ λαμβάνω. Ουὖυν [μοτὰ ον ἀοίεία 

(0ο ουδὲ {πδὶ {ΠΟΥ ἀο ποί οοιπὸ υπΐϊοὸ πίσω, ΒΟῸΣ πδνὰ ἔβί(ἢ ἰη ἢΐπι, 
ὩΘΙΏΕΪΥ, δίησα ΠΟΥ δΓὰ ἀοειἴ6 οΥὗἉὨ δίποογα [16 ἰονγαγὰβ Ουά, δηά 50 
ἔοσ ἔγοτω Ὀεΐηρ διυϊουδ οὔ ρἰείγ, δγ8 ΤΠ ἘΠΕ ὮΡ ἰο ἴπ6 ἰονε οἵ 
δεῖ} (δἰηρε. Ουνγ [τὰ αὰ οοπιρἰαίποα οΥὗὨ ἰπεὶν πορίεεϊ παπὰ 
ἀδηΐδὶ οἵ 5 Με βϑδιβῃΐρ; ποῖ, πούγενεν, (Ὠσγοιρἢ ΔΗ͂ τον εαι ἢ 
δὲ (Πα ᾿ο68 οὗ (Ποῖγ δρρίδιιδβα ; 6 ΟἿΪ ἰδπηεπίϑ παῖ {π|8 {Πποὶν 
δνεζοίου ἑπάϊσαϊοδ ἴῃδί (6 Ιονα οὔ Οοὰ 8 ποῖ ἰῇ (δεῖ. Ης μαάνεγίϑ 
ἰο ἴδε εακδέ οὗ (πεῖν τηθοδαοῖ, δηἀ (μοῖρ δἰἰδυιδείοη ἤροπι {πὸ ἰονα οὗ 
Οοὰ δηὰ γαϊἱρίοη, νυ ον τγὰϑ (89, ἜΠΟ6Υ γα ὠενοίεδα [0 απιδἰτίοπ 
διηῶ ἀεδῖγε (ὉΓ ΘαΡΊ ΠΥ πἀνδηέδβρος; {πα Νογεπίρροὰ αοὰ ἴῃ πουβ, 
σεγοιποηΐεδ, ἃσ., θυϊζ, ἰῃ ᾿ς, Παϊεὰ δ. ΤΒΕΥ δὰ ἰῃ ἱπεὶγ τϑουτἢ9 
Μοδεδ διὰ ἴε Ῥγορῃαῖθ, ΟΥ̓ ποῖ νρὰδ ὑγοημ θεὰ ἴἢ6 Μεεοίδο, νος 
ῃ {πεὲν Ὠϑαγίο (ὕοεα Ἰυγκεα ἃ οογάϊὰ ἰονὲ οὗ δδυίῃ!ν ἰἰχο. Ηελ- 
ὉΘΏΪ Ὀοδοῖπρ ΤΠΕῪ σοηθειηησὰ,. [ἴ νὴϑ δῷ Ἐδ  Πἶἷγ Μοροίαϊβ, δα 
ἐδγγ Κίηράοαι, δηαὰ εδγίἷν ἔα οίν (με δουρὶ δὲϊεσ. ΤΈΕΥ ἀε.» 
δἰγοὶ τὸ ρίεδθ οἔθιοσβ, ἱπ|6 ϑοϊεἰίουϑ ἀθους ἐμ6 δρρτοδαιίοη οἵ Οὐά. 
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ΤΉΥ τεὐεοίοὦ 7:81, 5'ησε ἔΠπον δ8νν Πΐμα τεὐοαϊοὰ Ὦγ οἰδέγο, δηὰ [εδὲ 
ἔθευ δου ἱποὺῦ ᾿μαὶν ποῖσε, δόξαν παρὰ ἀλλήλων» λαμβάνοντεε, 
(Γπθα.) δ ἢ 

4δ. μὴ δοκεῖτε, ἅς, Το ἔθτειηυΐα ““ βοουϑε 8ΒὴγῪ οὔδ υἱἕῃ Οοά," 
ἷΘ εαυΐϊναϊε!ϊ ἴο ννἱδί; δηὰ δπεανθοσ ἴο ῬγΟΟΌΓΕ ΒΏΥ͂ ΟΒ6᾽ 8 ριμη εἶν» 
δηϊ Ὁ ΘΟ. Οὐ] ογὰ τρθϑὴδ ἴο δαῦ, ἴβαί ἢς 8}}8}} ποῖ αεέ αδ 
ἐλεὶν ἀεοιδογ Ὀεΐοτο αοά, ἰπδὶ πα ἀεδῖγοα ποῖ {Πεὶγ πόϑοσυ, πὸσ πουλὰ 
ΚΆΘ ΔΩΥ Πβέβ8ῃ8 ἴο ῃγοοῦγε ραπίδητηοηϊ ἴον (πεῖ υθοϊοῖ, ὙΠ οα 
ἴνα δᾶγο (δὲ Νίοϑβεϑ 18 ἰδ δοοθβεσ, 6 τσδὴθ ἴδε ὈοΟΚ 8 οὗ Μοδεθ, 
νῖ6 ἀοοεισί πο, δηθὰ βοῖ ἰποθθ Οἱγ, ὕὈυϊ ἴπ6 Ῥγορινεῖβ, δρά Ἂξερεοίδν 
1.6 ργορλοεῖες Βοί} οὗ οὔδ αἀπὰ {πὸ οὐβασ, ἱπδδιλθοδ 86 [ἢ686 νυουκὲ 
κηρία {Ππ6ὶγ Ὁ ο] εἴ ἸΘχούλδυϊα : 4. ἡ. ““ ΤΏενα 'ἰϑ Ὡ0 Ὡδεὰ ὁ δοειιϑοσ 
οὐ ἰπέογιμεν ; ΟΣ Ὁηθο]ϊεῖ, ἴθ ὙΟἢ γοι 80 ΟὈδ( βαθδὶν ρεύδανθσα, 
ἴῃ δρὶϊθ οὗ 6 Ἔχργϑθθ ρυϑριιβοίοο οἵ ϑοείρίαγε, 'ἰ6 ἐδ σαῦϑε οὗ γϑὼν 
γυΐη, δῃὰ δὴ ονλόϑωϊ δερυϊηεηΐ [παῖ γοῦ ρεγὶδ ὈΨ γοῦν ΟὟ ἴδυϊε."" 
ΤΏ οβδοὶ οὗ ἐδ 8 αἰδοουῦζβα οὐ ἰδθ 96.705, 5ι. ΦοῦΒ 88 Ὡσὲ 

γεοοιεδά, ἰξ θεΐρ' δυβιοϊοης ἴον εἷϑ ρυτγροθϑα, ὮΥ ἀεία!ηρ" ἰι ἴο δγονν 
ὙΠεΐ οὐν ἔοτὰ δα {(πογοΐῃ μγοΐδεθεα οὗ Ὠ᾽η1561 ἢ, Ὡδσρεῖγ, ἰδὲ [6 
68πι6 δοῖ οὗ δἷβ οὐσῃ 'ν}}}, Ὀυϊ Ὀεοδυθε Ὧ6 μαὰ Ὀξεθὴ δεῶϊ ὉΥ τ89 
Ἑαίπεῦ ; ἰΒαῖ Πα ἀϊὰ ποιδίωρ; οὗ νβ ον ἡυάρτηεηι, θυ. (παῖ 4}} πο 
ἀἰὰ σὰ ὈὉγ ἴπ6 Μ|}} «πὰ ἴῃ σοπέοσωΥ ἴο ἴπὸ ἱπ)ποίίοη οὗ ἴδ 
-αίῃεῦ; {μδὲ κε 8 {μ6 ϑοὺ οἵ ἴδε Ἐδίμεγ, ἱπαδιηυο 85 ἢ 18 ἐχυδὶ 
ἴο Ηΐπ) ἰη δἰἰγσ ρυῖΐδο δὰ ποσῖ5, δηὰ 18 ἴο Ὀ6 υνογβῃϊρρεά ἴῃ 1π6 δδ;)6 
ἸΩΒΠΏΘΡ; ἵπαὶ ἰο Ὠ ὑπῸ ΒαοΣ Πδῖἢ οοιηηλείοα ἰδ6 οἶσε οὗ 
ταϊδί ρα ἴπα ἀσλά, δπὰ ποϊάϊηρ Ῥάρτηδηϊ ονον αυϊοῖκ δἀπὰ ἀθδὰ ; δβεὶ 
παῖ τποτοίοσε 6 18 ἴπ8 μεοῃη θεὰ Μέεβδαίδῃ. ΑἹ! 10:18 οὖῦγ [χὰ 
ἀοςοοποῖγαϊεβ ὈΥ ΡρΌ πη Ὁπδηδυνοσϑοϊε, ἀθαθοεά, 18ῖ, ἔγοιη ἴΠ8 
(εδι θην οὔ Φοδη τος Βαριίος ; Φάϊγ, ἔτοτῃ ἴπδὲ οὗ ὶθ οὐνῇἶ νγοῦῖ ; 
ϑέϊγ, ἔτοιη ἰδὲ οὗ [6 ΒΔΙΠΕΥ, Ὀγ ἴΠ6 ῥγορὭθοὶοο οὗ ϑοείρίυσε, (Τιι. 

ΟΗΑΡ. Υ͂Ἱ. 

Ὑ (6 βοῦγε ἰηΐοηϊ 885 84. Φοΐνη τεοογάρά (86 αἰδοουξϑα οὗ 
δαευε ἑσοηϊαἰησϑὰ ἰπ (ἢϊ8 ΟΠὨδρίεν, διὰ δισδίῃ (8). 0.8118}}, ργεΐδοθβ ἰξ 
ὉΠ ἃ τοηςου οὗἁὨ ἴα οεοδοίοη. νοὶ ἰθὰ ἴο 1ἴ, ποιεῖν, [6 ταἰγοὶθ 
οἵ δούϊπρ ἴ86 τυ] ἰτη6, πδιγαϊοαὰ δ᾽δὸ ὈΥῪ (ἢ οἶδορ Ἐνδηρε  ἰδὲ8 
(ἔοσ ἃ}} οἵ ἐϑ) ἀουΐϊ }οθ89 γεῖδσ ἴο οβὲα δηὰ (ἢ δϑζῶὼθ). Νοῖν, οὗ αἱὶ 
16 ἀϊδεουγεοδ Ὠεἰά Ὦγ οὖν ξωχὰ ἰῃ (δ᾽ ἶθς ἔογ ἃ γεᾶρ δῃᾷ ἃ [8], 
Ϊοὐνη δ βοεἰβδοίοα {{)18, ἃ5 θεϊῃρ [88 τηοϑῖ ῬΟΣΊΩΥ οὗ ποίίρε, δηὰ 
δλαρίεα ἴο {πΠ8 ρυγροεα οὗ ἷ8 ρσοδρεὶ. (ΤΙ(τβη.) 

16---9].. [ἡ οτασς ἴω υμάεογεῖδηα {δα χοϊδιίοη οὗ (8.85 βαϊγβοὶφ,. 
Ὁ} δἰ πιαὶβ (μα ροννεὺῦ δρᾶ τρα)θϑὶγ οὗ 116 ψουίεοῦ, νῷ τολλος ὁΟΠ2- 
ρδΡΘ ἴπ6 δοοουῃΐδ. οὗ άδιίῃεῖν δηὰ Νίαγις. Οὐνἦ 1οτγὰ ἴἰνδιν (ἰϊ 866 29} 
δόλον (μὰ τϑιπἰυθ δὰ Ὀδθ δὰ δηα, ἐὴς ἔγαριηθηῖθ οοἰϊδεξεί, μὰ 
μἷα Ὠἰδολμὲοϑ. Γερδὶν ἴο [ἢ 668, δῃα ΟΓΟΔ8 ΟΥεῦ ἰῃ ἃ δὲιὶρ᾽ ἰο ([6 ορρο- 
δῖ βἔιοσο, βαψίηρ ἰδθὶ Βα ου]ὰ ἔωοϊϊον ἴμοα]. Ταῦ δδοοπαΐηρ μὰς 
τηοσεκαΐη, 6 ἔδεσα, μθοϑεὰ τοδί ρϑδγὲ οὗ {πὸ ηἰρῇς αἰοηθ, δηὰ ἰὰ 
Ῥεαγεγ, Μοδηνεδε {Π6 Ὀἰβοΐρίε8, ἰη. ουοάϊερες ἴο {πὴ πλοδίο γ᾽ 5 
θγάοτβ, ασὸ παν:ρϑίληρ [16 ἰαίκα, {πὸ '᾿ᾶνεβ οὗ νυιιὶοι θαεΐμρ᾽ δε} 6α Ὀν 
ἃ Ὠἰσὶ νἱπά, {ππ ν δγὰ ἰὼ η0 1116 ἀβῆροσ. ΟυὖυΣ [ρα 8 βοΐ. ὑβοοη- 
βοῖσιβ. οὗ {ἐμεῖς ρεσιϊ. Αἱ εχ ἃ {{π||6Ὸ Ὀεΐογε ἀδγεῦγοαϊ, {ἰ6 
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Ὀ βορ[65 θεΐηρ ποῦν αἰηγοδί ἰπ ἀαβρδὶν, 7651: οοπη658 ἰονγαγά8. {Π|6Πὶ 
ωαϊκὶπῷ οπ ἰδὲ εα. ΤὮδοΥ, ἀεδογγίηρ τπγουρὰ (Π6 ΡΤΕΥ ποδὶ οὗ 
ΠΙΟΓΏἑΠΡ; Β0Π16 ΟὨδ ὑννδι Κρ οἢ 6 νναΐϑσ, ληά γεῖ ποῖ γεοορβηἝβιπρ; 
ι ἴο Ὀ6 Ψ96ϑ81:15, τε ρυηρεα ᾿πίο γεῖ ρΓεδίογ ἔδαγ, δυρμοβίηρ ἰϊ ἴο ὃς 
8 δρεεῖγε δβεηῖϊ ἴο ρογίθηα (Πεὶγ ἀσδβί ιοϊΐοη, δηά πον Ὀγοδκ ουἵ ἱπῖο 
δη ὀχοϊατηδίίοῃ οὗ ἤοσσογῦ. Ὑπδὴ οὐν [,οτγά, νυ πϑ εν ϑραγίηρ ἰἤθπι 
ΔῺΥ {γον ΒΡΌΏΥ, δά άγεβϑεθ ποτ νυ ἱῖῃ, ““ Βε ῃοΐὶ δἴγαϊ, ἰΐ 18 1.᾿" 
Νονν, ἱπάεϑ, (ΠΟῪ τϑοορηϊδοά Ὠΐηι ὈΥ εἷ86 νοὶςθ, δῃὰ {πεὶγ σουγΓαρα 
γ85 τεϑίογοα ; ̓ῃδοιιυοῃ (παὶ Ῥεοΐον ἀἀθβῖγοθ ρογιηϊβδίοη ἴο νεηΐυγε 
Ἰἱπ56} ὑροὴ ἴΠ6 5δο4, Βοίΐηρ, ρεγῃχ ἰοὰ 80 ἴο ἀο, Πα ρμἰιηροβ ἱπίο 
ἴΠ6 νγϑίεγ, δῃηὰ ἢαϑίθῃϑ [οὐ Γ8 ἢ 8 σηϑϑῖογ ; δυΐ, Ἰοδίηρ, οσουγαρα, πα 
Ὀορίηβ ἴο δίηϊκ, δηά εἽχοϊδὶ πὴ " ἴοσὰ, βᾶνα πη, 1 μεγίϑῃ." ὩΤθη 
ε5ι8, Ἔοχίθ μι ϊηρ ᾿ὶ8 Βδηὰ, ]αν5 πο οἵ ἢΐηϊ, δΔηα ταῖβ68 ἰιΐπ, αδἵ ἴῃς 
ΒΒΙῺ6 ἴηι σευυϊκίηρ ἢἷ5 νγαηΐ οὗἩ δ, ὍΠΟΥ (ἤθη ρῸ οὐ Ὀοαγὰ {6 
ΒηΐΡ; [6 βίογῃ 8 Ὠυδποὰ ; δηα ον ἴο ἔδαγ βδυοοθθάϑ δαιηϊγαίοα 
{πὶ Ψ968ι1 δοιὰ να} κΚ οὐ ἴῃς ννδίεσ, Ὑδὶ {Π6Υ νγεσα ἴοο αἰ} οὗ 
ΟΠ ΡΥ Πεποίοη ἴο μεγοεῖνα ἰπδὶ (ἢ 8 ννα] κὶηρ' οἡ (6 86αὰ, αἱ νι ίο ἢ 
ἴπεγ ἐχρτγεβϑεα ([ 18 δϑίοη β᾽ θη, γγ88 ἢΟῖ ΠΠΟΓΕ ὙΠ ςΓ}} (ἢδη 1}6 
ἐδεαϊηρ; τ 6 τοῦ τἀ ΕἸ ῸΠι 8 ἔδνν Ἰοᾶνεβ δηὰ ἤβῆεβ. Αἱ ϑιιυὶ οὗ {ἰ}|5 
Ῥγοάϊΐρῃ, [ἢ γεδῖ τνῇο νοῦ ἰῃ {Π6 8ῃ!ρ [8}} ἀοννῃ δἱ εβυδ᾽8 ἔδεί, δηδ 
ψΟΓΒἢ ἢ Ὠΐπ 88.ἴη6 ὅ8οη οὗ ἀοα. 

Απὰ ΝὮΥ ποῖ ὁ .8 ἴπεγθ δῃηοηρ, 8}} τνῖο γεδὰ (ἢ}ϊ8. ἡδισαίϊου υυἱιἷ 
τηϊη ἀβ ννὲ}} ἀΐϑροϑβειὶ ἴο {πὸ γαῖ, σαν ἴπδγα Ὀ6 ΔΠΥ ομα 0 ννου]ὰ 
οομηθ ἴο ΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΣ σΟΠο]υβίοη, δη ποῖ, ἴκα ποτ, Γεσοορχηΐδα ἴῃ 
18 (Π6 ἀν η6 τ) θδίυ οὗ οἷν γα ὃ ΤἼἢε [ὈΥΏΘΓ τηΐγϑοία γὰ8 Ὠοΐ 
ννογκεα ἰῃ ἃ σογηθγ, Ὀυΐ ἴῃ (6 β'ρῃς οὗ ζβδηνυ (πουβαπάβ, νῆο δον 
υυ2ὶὶτἢ ἈΠ οἷγ οὐ ογεβ, ἰῃδιὶ 1Π6γ6 ννεσα ὑυυϊ θνε Ἰοανεβϑ, δηὰ ἴννο δα]! 
ἢδἤι68; δηή γαῖ ἱῃαΐ {ΠΟῪ ΓΟ τηδίς βϑυ}Ποϊοηϊ ἴ0 δδιἰϑίγ 41}, ὩδΥ, 
(αὶ ἃ σοῃϑίδγδῃ]α αυδηςν Γοπηδί πὰ οὐὰῦ δηὰ ἀῦονο. Αηά εαἱὶ 
{ἢ 656 ἴο 8 πιδῃ γεοορη ϊδοα ἴῃ (ἢ 8 ἢ 8 αἰνίηςα νγΓυ 6, δηα ρῥγοίεββοα 
αὶ ἢ ἴῃ Ὠΐπη 88 ἴἢ6 ργοπ)βδεὰ Μεβϑϑίδῃ. ἴῃ {(Π6 ἰδαϊίεν ᾿ἰηβίδῃςε, 
Φεδὰδ, ννῆδη δϑθηΐῖ, 18 οοηβοίουβ οὗ {Π| γ)Ὲ7}} οὗ 1115 ἔτ θη 9, δηὰ 
ὈΠΟχροοίθα!ν σοσλθβ ἴο ἰπεὶγ δβϑίβίαδῃοθῦ. ΤΠΕΥ ἀθβθοσυ δοθ Ο6 
δ Κρ; Οὐ ἴἢ6 868, διιβῃεοῖ 1ἰ ἴο Ὀ6 ἃ 80, Γ!ῖ, δηά τ 8 2ε8ι13, Απὰ 
πονν ἴΠ6 τοδί ἰη ἴΠ6 8ῃηϊ] 0 5866 Ῥεδῖδγ 8]60 γαῖ Κίπρ οἡ ἴῃε νναΐῖογ, ἃς. 
Ιη 41} 1:8 16} γεοορηῖβα (πα ἀϊνηθ μοννοῦ ; [4]} δἱ 96β8ι.5᾽8 ἔεεΐ, δπὰ 
ὙΥΟΥΒΏΙΡ ὨΪΠῈ 88 ἴπ6 δοη οὗ ἀοά, Τῃο αἰδθοίρ᾽]εβ, ἤοννανοῦ, γα γὸ- 
Ὀυκεὰ ἔον {ποὶς νναηὶ οὐἁὨ ἴδ ἢ, δηὰ ἰαγάϊηθβδθ ἴο τεσορηΐβθα ἴδε 
ΤΩ8) 661 οὗ ἴΠε ᾿μογὰ, ΤΠδ γΠ016 ὨΔΥΓΑ(ΙΟῺ 18 80 μ]αΐῃ δηᾶ ρεῖ- 
βρίουουθ, πὶ οὗὨ 1(8 ἰγυ ἢ ὯῸ οὔθ δὴ εουὺυζ γὼ ἰ8 βκι θὰ ἴῃ 
Ἰεριπλαῖο Ἰητεγργοίδιίίομ, δηα ποῖ δηίδηρ) θα ἰῃ {Π6 [018 οὗἉ Βορἢ 5 ΓῪ 
δῃηὰ ργολυάϊοθ, ΝαΥ, ἱπίογργείοσβ οὗ δ᾽] αρὸβ Ὦδνα δοκπονϊεάροα 
εἰΐ8, δΔηα ἀνθ ἴΠ6 δαάνοιβαγίεβ οὗ (γί  ΔΏΣΥ ; τδηΥ ἰηβίβηοαϑ οὗ 
τ ἱσὶι τορι Ὀ6 δἀάυςεά. Τα πηοϑὶ Ὠοΐδ]6 ἴδδι ΠΊΟΩΥ͂ 18. δυρρ]οά, 
τπουρὶι ἢ ἃ ΤΑ] οι δηα σδν" Πρ; αρίγίῖ, ὈγῪ τΠπ6 δροδβίαϊα Ψ0} 18 
{πη ποῦ) ΟἾ ΓΙ 5 [Δ Ώ}ΠῪ ΘΟΑΓΟΟΪΥ δα 8 ΘΠΘΠΊΥ, ΠΟΎΘΡΟΓ 866 Π}-. 

πρὶν τι], γεῖ ἴῃ ἔδοϊ τοσε ἀβερὶν εἰ τιογεὰ, σγὴ0 νυ ογϑεν 
ΤΩ} 1]ς6, δηαὰ Ἰοηρ σοποεδὶθα ἢαῖγεά, ἀν βοὰ νου τηθί πο, δὰ 
οτηρίογεα ΕΥΘΥΥ͂ ατί ἔογ ἰθαυϊηρ ἢρ {π6 ουπάδίϊοπ8, απα υτἰοΓ]Ὺ ἀ6- 
βἰγόγίηρ; ἴῃς νυνβοῖα ἔδυτῖς οὐὗὁἩ ΟἿ γβ δηϊν ;}) ψνΠο, ἐλοιρὴ ππιοὶ πρὶν, 
ὈΘΔΙΒ ἰαβι ΠΟΩΥ (0 (6 ΘΟΙΏΠΊΟΩ οΟρϊηΐοη οὗ ἴΐ6 γεϑ]γ οὗ [6 
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Ὠγίγαοῖϊθ. Ηΐ8 ννογάβ8 (νὨϊο ἢ ἀγα ἐουπὰ ἴῃ Ογγ, Οοηίγα 70]. 1.1. 
3, Ρ. 914.) ἅγὰ ἴμεδε : Ἰησοῦς δὲ, ὁ τοῖς πνεύμασι ἐπιτάττων καὶ 
βαξίδων ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ τὰ δαιμόνια ἐξελαύνων, ὥστε ὑμεῖς 
θέλετε, τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἀπειργασμένος κι τ. Δ. ἘΕσυΔΙ]}Υ 
ΤΕΙΩΔΓΚΑΌ]6 15 τἢ6 [ασ το ηΥ οὗ [,υοΐδη ἐδ νεγτὰ Ηἰβί. [,. 2, ὃ 4. Τ. 1. 
Ρ. 460. ϑομιρίεάον δηὰ Ῥῇ1]οβ. ὃ 18. Τ. 2. ρ. 811; ψῆεγε, [πουρἢ 
(ῃ158 σύν Ὀυβόοη τυ ΓῊ8 ᾿ἰ Ἰηΐο τἱάϊσι!]δ, ἢς ον: θη] δοκηον)]εάρα8 
1, Ὑπμοχγοίοσε {Π6 ΝΟΥ δπουιΐθβ οὗ ΟἩ γἰϑεδηγ, δηα (Πο86 ἴΠ6 τηοϑῖ 
δουΐζε δὰ ἱπνεοίεγαίε!υ Ποβί]α, πονοῦ ργοσθεθάοὰ ἰο ἴῃς ηρυάδησα οἵ 
ἀεπνὶηρ (Ὠϊ5 τηΐγϑο]θ, οσὐὁἡ ανθ οὗὨ οδἰ ΐπρ τ 1 ηυσδίΐοη, Ὀυϊ σοπ)- 
Ρε]Ἰεὰ Ὀγ (86 ἔοτοα οὗὨ {γυτἢ, ὈΘΑΣ ἰοδιϊπηοην, ἱπουρὴ δὴ ἀν Πρ’ 
026, ἴο 18 γεδ! ῖγ. Νον 1 τΠ6 ἴγυἢ οὗὨ (Π]8 Παγταῖϊο τγὰ5 ἰῇ {Π6 
δηϊ:δηΐ δρε58 δοκῃον)]εῦροα, Ἔνθ ὈΥ ἴῃ6 πιοϑί Ἰηνείεγαϊθ θῇ θ 68 οὗ 
ΟἸὨΓ 8118 }1γ, Ποὺ ρ. νου Β}ν ἀο ἴΠ056 ἐγγ, ΠΟ, ᾿π ΟΌΓ ἃρε, νουἹὰ 
Ρεγϑιυδεί ἰΒβδιηβεῖνεβ δηα οἴποεγβ, {παῖ [ἢ ογ5 θεωροῦσι τὸν ᾿Ιησοῦν 
περικατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης, αἴα ἴο Ὀ6 οχρίαϊηοά, ““ (ΠΟΥ͂ βανν 
Ψεβι9 ννδὶ κίηρ᾽ ΌῪ 116 δθα δἰάἀ6,᾽ ΟΥ̓“ διυϊπιπιὶπρ ἴῃ ἴἢ6 868. Βοίἢ 
ἸηςοΓργεϊδι Οἢ8 ΓΘ υἱΐογὶν γερυρηαπί ἴο ἴπ6 δι ἰοφμοπαὶ, τοὶ ἴο 
τηδηςίοη ἴἢ6 ἱπιργοῦδο! ν ὑοῦ ὈοΓῃ Ὠγροίμοβε8 ἱηνοῖνθ.Ό ΕῸΣ 
ἔοι οοὐ]ὰ 1ΠῈῪ 866 «6818 ΟἹ ἴΠ6 β8ῆογα, Ώθη ΠΕΥ ννογα ἴῃ ἴπ6 
1 4416 οὗ {ῃ6 βεα, αηὰ νυ ἢ 6 ἴτ νγὰβ γαῖ ἰγκ  Ηοιν οοι]ὰ Ῥεῖον 
4130 Ὀ6 884 ἴο ἴδνα νναϊΚαὶὶ οἡ ἴπε ϑεα ἡ Απὰ νῆγ ἴπθη δῃοι]αὰ 4]} 
ἢανα Ὀδδῃ βεἰζοιὶ νυ (ἢ δυοῖν νη οΓ δηὰ δατη γαῖ! οη, 88 ἴο 8]}] ἀόνγῃ 
αἱ Ψε5.8᾽5 δεῖ, Δη ψψουϑὨϊρ Πίτ αα ἐδ ϑοπ οΓΓ σοὰ" (Τ[ἱεἰπη8η.) 

45. πότε ὧδε γέγονας ; παν ᾿υϊϑοα (1ἴ Β66τ5) ἴο ἰηΐξοῦ ἔγοῃ (6 
(ἰπ]6 ἤἄοιο «6808 σλμθ ΠῚ ΠΟΡ, δυβρθοίϊρ; (παῖ ἤδγα 4150 {ποσὰ ἢδὰ 
Ὀδοθῃ βοὴ λίγβοϊθ. ΟἿἿΓ ]υγὰ, ἰιοννονοῦ, γοϊΒ ὯῸ ΒΏΒΥΟΣ ἴο 
(πεῖν ᾳυσδίίοῃ, δίηοα {18 ᾿ηξογηγδίϊοη ΠΟΥ τηὶρϊ ἰθαση ἔγοσῃ ἢ 8 
ἀἰδοί μ᾽68, ΟΥὁ Οἵ ΒῈῚ ογβαϊθ]6 νυ ϊ πη 8568 οὗ {Π6 ἰϊηρ. Ὑγ6}} ἴοο Κηδῖν 
Π6 {πα {πὸ σογεὰ βοοκίηρ, (ο Ὠἰτῃ, μοί Ὁ ἴπῃ6 βδᾶκα οὗ πιεδυίηρ ἢΐβ 
ἀοοίτίηα, Ὀὰϊ ἴο 566 ἢιἶβ πχΐίγβοϊεβϑ, δηὰ ἰῃδϊ οὗ ἴΠε86 πον αἀἰὰ ποὶ 
οοηδίάδγ (Πα (για ἰηἴεηῖ, Ὀυϊ, τευμετ οι ΐηρ ἴπ6 Ιοᾶνεβ δηὰ ἢϑἢεβδ, 
οηΪγ ᾿πουρῇῃϊ οὗἩ δαγίἷγ δαναηΐαρεβ, δηὰ οοηοαϊνοα 8. νϑίη ἤορα οὗ 
ἃ ἰοιηρογαὶ Κἰπράοι, ΠΟΥ βιιβεγθα {Ππθιηβαῖνεθ ἴο Ὀ6 Ὀτουρμὶ ἴο ἃ 
για ἔα, ὙΠΟΥ ρτεβεσσοὰ {πὸ ἑοοὰ οὗ ἰῃῈ Ὀοάγ, ἴο ταὶ ννῃϊοἢ 
σϑῇ δΔΙοῃα ργέβεγνα Ὀοῦγ δῃὰ βου]. Ἐογ 19 οὐγ [ογὰ ΒΏΔΓΡΙΥ ταὰ- 
θυ Κοθ ἐπείη, ἰῇ ἃ ὙΘΙῪ Ὀεδυί] ἀἰϑοουγβα (5666 γῈσ. 96. 8ε64.,) 
νν ποσοΐῃ ἢδ ἴδ 68 ὁοσοσδϑίοῃ, ἔγοπῃ ἴἢ6 πδίι ΓΆ] δηὰ δαγί ]} Ὀγαδαὰ νν "ἢ 
ν Ὠοἢ 6 δα δυρρ εὰ μοι, ἴο δᾶάνογῖ ἴο ϑρίγίίυδὶ δηὰ ἊἿο] βία] 
ΠυϊΓμθηῖ, ὙΠῸ Ρδβθδρα 18 ἰηἀ θεὰ ἀεβεγυίηρ Οὗἁ εβρβϑοΐδὶ αἰϊθη(ίου, 
βίῃοα ἰὴ ἰΐ οὖν ἴωονά ἴεδοῃθ8 τσλαὲ 5 [6 ἵγιι6 τηϑάθ οὗἉ δἰίβι ηἱηρ' 
βαϊνδιίοη Βογα δηὰὶ Πογεαῖϊεγ. Νον [οοὰ ἴῃ 8}} Ἰδηριθραβ ἰβ πδοὰᾶ 
(Γορ σαν ἴο ἀεποῖίθ βοῖῃθ ροοὰ νος ἰ8 ὑγοάυοίϊνα οὗἁὨ 5ἰγ) δῦ 
εἰδβείβ οὐ ἴδε τηϊηά, ἴο ἴποβϑα οὗ ἴθ πδίυγαὶ ἔοοὰ οὐ (6 δοάν. 
ΤῊΪ8 ΔΏΔΙΟΡΥ ἰ56 ἴοο οὐνίουβ ἴο ποοὰ δῃϊδγρίηρ; ὕροη. Τα 88Π}6 
ἴγορα 18 υϑεὰ ἰῃ 4, 84. Βρῶσις ἀπολλυμένη, ἀδῃοίεθ ἰἢδϊ ὙΠοδ6 οἴδοῖ 
ἷθ ΟὨΪΥ ἰδ ΡΟΥΆΓΥ, δηά ῸΣ 1Π6 δυρροτί οὔ [Π6 δΔηϊπιαὶ 6. Ης ἐπ 
Ἔχῃογίβ ἵπποι), ἐργάθεσθαι τοογὰ ομὲ, Ἰαθοι ἴο δοαυϊτα (88 ἴῃ ΡῺ]]. 
ῷ, 1ῷ. ἐργάϑεσθαι τὴν σωτηρίαν, δδΒὰ ΒΑΪΞΡἢ. Ο, 22. ἐργάξεσθαι 
βρῶμα ἴδε τηρδῖ νυ οἢ δηάυγεί απο Θνεγ]αβίίηρ 116. ΤῊδ 96νν8 
σουϊὰ ποῖ θαΐϊ υπαετδίδηα ἔγομ {{π|8, ἰδ οὐγ ογὰ ὑδάθ (δι 
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εὐρεεὶ ἤτοι» μέδθ, πόϊ ϑάρί )γ, διι οοἰοοι πὶ δεσεῆϊο; ΦΟΝ ἐθ Γδ- 
οὐ, ποῖ {ἴνε δυρροτὶ οὗ (Βε Ὀοΐγ, Ὀυὲ (6 δαϊνακίσῃ οὗ 1Π9 δσυ], 

Ὕπνε πεν δοκ δοὶν (6. ποᾶγ Οὐϊαΐη ἴἰνεβε Ὀεηεῆ!θ (ἔοτ ἴπαὶ ἰς τὴσ 
δε86 οἵ νοΐ. 48,) οὐ ννδωΐ τοιϑί δ6 ἰοης ἴο οδίαἰ) (6 ἃ 
οἵ αοά. Νῶὸον (πὸ τὰ ἔργα τοεδη ἐλέπβε, ἀπὸ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἀο οὶ 
ἀδηοία ἴα ἀδεάδ νυβίο Οοεὲ 16 δοουοίοδηγεὰ ἴο ρμεγίογιν, ὃιι τυδαῖ 
ὁνε ἰμογὸ οοαππιιηάθ, δικὸ πουϊὰ βανα ἀθπθ. Εογ ποῖ οἠΐγ {δε 
Μεὺνενν, Ὀσι ἴΠ6 τεεῖκς δπὰ [εἴ Ἰδυφσυδρεβ, ἤν ΤΏ ΠΥ υδε8 οὗ 
ὥνε πεηϊιΐνο, αἰ θεγίηρ' νυ οὶυ ἔγουν {παὶ οὗ πιοάεσῃ δορύιβεοο,. θοῦ 
ἸΚγεῦε Ὠεοτεῖ. Βοῦν. ὑτὸ δυά. 420. (Τικδη.} 

49, τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε εἶς ὃν ἀπέσ- 
τειλον. ἤδεγε τὸ ὄργον ἀσηοίο8 γό9, ἩΝίοἢ ὑπὸ Ογθοΐκα οδἱ] χρῆμα, 
διὰ δραΐδ τὸ ἔργον του Θεοῦ, ϑ(ηἶθε5 ννϊεῖ ἰο μίεαδίηρ ἰο Οοά, τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, 85 'ῃ νεΓ. 38 ἃ 9. Απνά τσλαὲ ἰα τπδέ τυῃἰοῖ ασά, 
ἐπ 186 (πε οὗ ΟΝ γίδι, ννἱοποὰ ἰσ θεὲ ἀοπο, διὰ δ 4}} εἰτθεθ υνιοῖγεϑ 
Ὧε ἰοθ ἀο) Νδιηεὶν, ἴμδὲ ννὰ ὑεϊδενο οὐ δία τυοτα ἢ6 παῖἢ) βοηΐ, 
ἤεποε 6 ΒΠΔΥ υοαεγοίιαηδ ταὶ ΟἾγδὲ ἤεγθ πιεαῆϊ ὉΥ πιστεύειν, 
μι ἰοῦ ΤὨθοϊορίδηϑ παν ὑδ08}} ἰη!εἐγρεεῖθά 1}π|16 δυϊ Δ Ὀ]γ ἴο οὐν 
1 οτά 5 τοσδπίηρ. ἢ" εὐἠζηΐβεβ, ἰο “" βεκηονϊεῦκε διβὰ σεοοῖνα 9680 
ἧω τὴα οἰαγϑοῖοσ νυίο ἢ6 ἢδ9 ργοίεδδοι Ὠἰμηβο," δηὰ (πενοῖογο 
ἴἶνα ρεομέίαν δΦόῆϑα οὗ ἴδε πογὰ υν}}} ενεῖ ποτα ἀδρεπὰ οἢ ϑυοὴ 
ἀεεοτί ριίοη δ ἰδ δυρρῆ θα ΟΥ̓ τἰν6 οοηίαχί, διὰ (ἢ οἰγουϊοεξίδησόδ. 
Ῥξετε ἰἴ τουδὶ ἐεποῖς γεοείνϊηρ οδυς, 85 6 τὸ οὐπι)6 ἴο ΘΟΝδυ 
εἴογηδὶ δε ἰοἰγ ; δηὰ πλογϑονεσ, 85 Ἡμ τ Ποῖ {Ππ αι ἤ6Γ ἐσφράγισεν 
ἀαιὴ εεαϊεώ, ἱ. 6, ννοδα ἰσξαίίον ἴα ᾿ῶ8 οομῆγισνςαά ὃγ οογίδϊῃ δπὰ 
ἱμάυθίεαῦ!α ργοοῖβ. Ουὖν ἰωογὰ 8δϑ, ἔυτείεν οὔ, ἀεϑογίεα ἰτηθο 
86 ἴμ6 ἡεαυεπὶν ὑγοαὰ, ἴα ὀγοαὰ οὗΓ;Ἱ δε, δρὰ οὔ γῆο αίνοιίν ᾿ἷέ 
ον ἔον (86 8 οὗ πβδῃ (νοσ. δ1,) δρᾶ νγβὸ νν}}} διιβδι πὸ οπε ἴὸ 
Ῥεγίοίι, ννῆο 9})4}} Ὀεϊΐδνθ 'ῃ Ὠίω. Εν αἱ το (Π6 δόηϑο οἵ 
πιστεύειν ἰ6α οὈνίοιβΒ. Βεποε, 00, νγά πῖδὺ ἰδῦγῃ, Νοῦν ΠΏ  ΟΥὉ 
δοιὰ ὨΘΟΟΒΘΒΓΥ [0 ΕΥΕΙΥ ΟΠ γί δίζδῃ ἰδ (ἷσ βαϊ τ ἰὴ (Ἡτίδι. Βοσ, ὃγ 6 
νροῦθ οὗ οὧὖιν ωοτά, τοῦτο ἐστι, δι6. γγχα δῖό ἰδορδιϊ {ναὶ τη 9 της ἰδ 
Βοῖ πυιηδη, δυΐ αἰνίηε, (ἢ6 Εαῖμοσ γοφυμήηρ; 1ἴ ΠΡΌΣΩ ἜνΕΥῪ οὴ6 τ ῆῸ 
φοῦϊ ὦ δορίνο (ὁ {6 βαϊναϊοη οὈϊαίπϑὰ ὉΥ ΟὨτῖδξ ; δηὰ, ΠΙΟΓΘΌΡΟΥ, 
(δος ἰἴὰ ἴἸ6 Ὠἰσην αταίεδιϊ αηὰ ὡοοοεμίαυ!ο ἰο τ), δηὰ ποδὶ ριῸ- 
τοῖῖνο οὗἁ Βαϊταίιίοπ. 

ΤΒ- 76»)8 3661 ἴο' ἤδᾶνθ εομηρῃεδενκοῦ εἰνε ρεροβιδεοίοιν, σαὶ εἶνογ 
ἷξε οὔ οὔὖῦ 1οτγά 8 ὕγοοῦ ὉΥ νοι) Π6 ταῦ ὀεϊβοηθίγαῖε Αἰδηβοῖ 

το ὕὑ6 ν»ῆδὶ πὸ αἴδιτιυθβ, βαπνεὶγ, ἃ ηιἱγατία βυοῖν ἂν ἀοὲ ππὰ οχμὶ. 
υἱ(εὰ, ἴον σσπῆττοίορ [Π6 δυϊποεῖγ οὗ Μίοϑεβ. ““ ἜΠε αἰνίῶα ᾿εζΒ- 
το οἵ Μοδοβ (587 {πεν} νγὰϑ εοἰασησηδαὰ ὈΥ͂ ὁ νοένας δ, ννβθὴ Ὀτεδκὶ 
06 ταὶ πες δύνῃ ΠΟ {δ 6 εὐτ΄; ΒΟΥ νου ΟἿΤ δησεβίοῦδ πᾶνε δ0- 
οὐγασὰ δεϊϊεῖ, ἐχοερὶ ἴο διιοῖν ἃ δίψη ΚΣπε ἡφαύεῃ, Ὡοι μοῦ ἰθ 1 γδῖ 
10 νοσοίτε οὗ ὑὸ ἰο δθεϊίενα ἰἢ66, υυιῖτβουὲ δι.» ἃ εἷρῃν 20 βδοιε. 
είς Με {ἰαὲ, οὐ ρτεαίεν, βηὰ ννὸ υνἱἱῇ! θα] να ἔπεα. ὙΠΟ {πενθ- 
ἔοτα ἀετεναιὰ ἃ πϊγοεὶε, αϑ ἢ ἐδέν παὲ δέον ποπθ; ἰνοὺρ ἢὶ {ΠΕῪ ᾿δά 90 
ἰαθεῖγ Ὀε με ἃ ομς οὐὨ (Π6 πιοϑὲ ἐΠΠυδίρίσν5 οματμοίον, αὐὰ πω ἢϑὰ 
ἀποὶποῦ ταρογίοὰ ἴθ ἴδον ὑοῦ πηόομέοδίε τοοϊσηοογ. ΤΉΟΥ δὰ 
ἔσο, ποῖ σλν τηΐγλο]ο, Ὀθὲ Βοσδι ἰηρ φγεσέον πα Β6 ᾿βὰ ᾿δίοὶν ἐχ- 
μὲ οὰ, πε ἐπῶῖ νος Μίοϑεβ νροσγίκο, ὨδδηδὶΥ, ἃ τηΐγωοϊθ ἔγοιι 
μεδνεη. Τὸ {ἢπἰὲ εβι γερὶϊοβ, ἴπαξ ἴμαι Ὀγοὰ ττῶϑ ποῖ ἴγυν οεἰδσ» 
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τἴα!, δι Θδγγ ; δηὰ ποὰ ποῖ οοπῆα ἀουνη ἔγοιη ἤδανθη, ὕθ νυδὰ 
ΟὐΪγ γαϊηθὰ ον ἔτοπι ἴῃς αἷγσ. “7Τῃ6 Ὀγοδα (βδγδβ ἢ6) διιρρ!ἰεὰ 
ὃγ τὴν ΕΑΓ ἰδ ἴπῸ οηἷγ ἰΓυ6 οεἰ δαὶ Ὀγοδά, 85 οουηΐηρ' ἔγοτι Ὠδάντεα 
ἐιθο! ἢ, δηὰ ἱπυραγιίηρς ἃ ργίμοὶρίε οὗὁὨἨ οἴδγπδὶ ᾿Νἔ6, δηά ἰπαὶ ἴο 16 
νήιοϊο τνοσ] ." Βγ αἱὶ ννϊοῖι οὰν [,ογὰ πηοϑδηΐ ἴο δαῦ, {πὶ πο ἷα 
85 πιιοἢ ἀ θγοηος δοίσδοῃ (Π6 ἔοοά δυρρίἰοὰ Ὀγ Μοθεβθ, δηὰ ἴδπδΐξ 
ὙΓὨϊοῖ πἰ9 ΒΑΙΠοΥ νου! Ὀοοῖονν, 89 Ὀδίννεεη ἴἢ6 δον δηὰ ἴδε δβοιιὶ, 
δεῖνθοη ἰσπροῦαὶ δηὰ οἴου] ΕΠ, δαγὶ ἢ δηὰ ἤπόανθη. Τμα δεν, 
πονγανοῦ, οῖ υπάενϑιδηαϊπρ; οὐν [οὐδ πηθδηϊηρ, δηὰ ὄνθὴ γαῖ 
ἀγεδινηρ; οὗ βασι ὶγ [υοά, αοἷὶς ἤ ἴο “ ρίνο ἴπΠ6ηὶ (Πδ ἔοοα." Νονν, 
᾿οννενοῦ, ΟἿν [οΥγὰ ἐχρίαϊηϑ8 "15 πχδδηίΐην πλοῦ οἰδαγίγ, δπαὰ βἤῇονυνδ 
πε δὶ δογέ ὁ ὀγοσα ἠέ πιεαπί, ὄνεη ἀϊριδοὶ β, 88 πανίηρ πη δὺρ- 
»ἱγίηρ; ἰἤσϑα βαδνεηγ Ὀεηεῆϊῖβ, δηά 4}} (ἢϊρθ ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴ0 βαϊνδίϊοη. 
Απὰ {|8 18 {6 οσέλετ σμδγεοέ ἰγεδίο οὔ Ὀγ 2685 ἴῃ (8 ἀΐϊδοουϊδα. 
{1 τπϊδη.) 

8δ. ἐγὼ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς Ζωῆς. ΒΥ ὁ ἄρτος αἰπιοβὶ 811 ᾿ῃἴοΓΡΓΕ- 
ἴοτβ ιἱηἀογεϊδηά 6 ἀοοέγίπο οὗ Οἢγτίβι, δηά ἴο6}} ι.9 (ἢδι 9688 8. {π6 
θιεδὰ οὗἉὨ "ἴδ, ἱπαϑυηυοῖ 866 ἢ6 [85 ἀοἰϊνοτε (ἢϊ8 ἡοοίτχίπο. ΑΠπά, 
ὁπάεεί, (ἢϊ9 οχρὶϊσαιϊΐοη 18 δι ρροτίεα δὴ Ἵοοηῇῆτγιηθα ΟΥ̓ ἴῃ6 ἀδὲ8 
ἰοφμοπηὶ. (8ὅεε [δπρὲ δπὰ Κυΐποεὶ.) Ὑεῖ ἴϊ βου ἃ γδῖποσ βϑϑῖὶ 
{παῖ Ὁγ ὁ ἄρτος τῆς Θωῆς 18 ἴο ὃς υπάεγβίοοά, ποῖ ἀοεέγὲπα ἱπ ρατίϊ- 
Ἅομέατ, Ὀαὰϊ ρεπετα ἐν ἜνΕΤῪ (Ὠΐηρ; ροοά δηᾷ βαϊιΐασυ, ἀοοίγὶπο ἱποἰμαρά. 
Βγ οὗ μὴ πεινάσῃ, δια. 5 Ὠγδεδηῖ, ““ ΜΝ1}} ἤᾶνα ὨΟ τυαπέ οὗ, ψ»}}} Ὦδνδ 
ὯῸ ἀεβῖγε ἴοτ δὴν {Πῖπρ:,᾿ ἷ. 6. ὉΥ}}} ροβϑθ88 δΥΌΌΥ {Πρ ΠΟΟΟΒΘΑΤΥ ἴὼ 
᾿αρρίηεθθ. ὅ0 Ὀϊϊηηθά, Ὠούγενοῦ, ὑνεσα ἴἢ6 τιϊπεδ οὗ ἴπ686 πιθῃ, 
δηῃἀ 80 ργο-υσουρίεα νἱζἢ ἃ ἀδδῖσα ἔον ΤΠ] Ωρ δανίῃγ, {παῖ (ΠΟΥ 86 θην 
Ὡοῖ ἴο πᾶνὰ ὑπέεγϑιοοά, 8{}}} [658 γεροβεὰ ἕδί ἢ ἰῃ οὐῦ [ΓΒ ΟΓΩ8. 
Ἦεποε δ δυδἠοίΐηθ, ἀλλ᾽ εἶπον, ἀς, (ΤΊ πγΔη.}) 

86. ἀλλ’ εἶπον ὑμῖν -- πιστεύετε; ““Ὀυΐ, 851 μανα (οἷά γοῦ ὃ6- 
0Γ6, γ6 566 Π16, γεῖ Ὀεϊΐενε π|6 ποῖ." Νον οὔὖγ 1 ογὰ δὰ ἴδιρῃπὶ 
(Πε86 νῈΓῪ τηΠ6η δἵ (δρεγηδιιπ), ἰῇ [8 ΘΥηΡΌρΡι : {πεν δὰ Βοδγα᾿ 
Ἰεἶπι ἰοδο ΐηρ;, δηαὰ (688 ἰϊ 86θ 5) ὑμθγαϊαἰηρ {πεῖν ἀηθεϊϊεῖ, ὙΠΟΥ 
᾿ιδὰ δϑϑη ἢΐπὶ ἰδί εἶν Ἔχ ἰδὲ τ ρτεδίογ τηϊ γε οβ [ἤδη (ἢ ο56 οὗ Μίοβ6θ ; 
8Πι} γεῖ {(Πογ ἀά ποῖ Τεροϑ6 ἔδ τ} ἢπ ἢ ἴΏ. 

Βυϊ Δἰτπουρὴ [Πε86 το θοῖοα οὐν [ογὰ, γεῖ ἴΠογὰ νν}}} ηοῖ, Π6 8αγβ, 
δε τυβητηρ᾽ {Π056 γγῇο ν»}}} Τεσεῖνθ ἢΪπη, δεεῖκ δηὰ οδίδϊη βαϊναϊοη ὈΥ͂ 
πἶπ). Ουγ [ογά [85 οἰδεινῆεγα υϑεά ἴΠ6 ἐογηια, “ποῖ ἴπε Ἐὰ- 
{πεν βίνοι ἢ πλ6," ΡΑΡΕΪΥ οὗ {Π6 “ροείἶοεα, ννοπι ἴῃ6 Ἑδίθδν ὑὈγουρῃῖ 
ονεγ ἴο δῖπι 88 εἰϊβοῖ μεθ δηΐ ἔπι γ6 Πλ]ηἰβῖεγβ οὗ ἴπ6 ΟΟ8ρ6| (866 
17,6, 11 ἃ 12 18,9) ; ρδΡΕΪΥ οΥἉ αἰέ ννῦο δῃουα γε! (Ποιηβοῖνοβ 
ἴο Πὶβ ἰοφο ΐηρ;, Ὁν (116 νν}}} δά υμάδν ἴπ6 αἰγοοῖίοη οὗἩ πὰ Εδίθογ ; 
858 ἰῃ 17, 2 ἃ 44. 10, 29. δηά [ἢ γγεϑθηΐ ᾿8558 0 ; 88 αἶβο ἴῃ νυϑῦῪ. 39, 
7ε5ι8 ᾿παϊοαϊθὰ μᾶγιν {παῖ ἰτ ννὰ8 (ἢ Ὀδηίρπδηΐϊ σουηβεὶ οἱὨἉ (ἢ 
ἘΔΙ ον τἢδῖ Π6 δῃουϊά γϑήθοτῃ δηὰ ἤᾶνα ἴπθη), 88 ἰζ νγοσο, ἰῃ ἢΐ9 
Ῥυκβεβϑίοη, (ὈΥ νν Ὡς ἢ ΓΠΕῪ ἀγα βαϊά ἴο ὕ6 ἴῃ ργορετίῳ οὗ τῆς 1, ογά, 
ΦΙΠοῖη ἢς ᾿δ(ἢ ριυιγοῃαβϑοὶ δ ἃ στεαῖ ργ] 06) ; δἠηά ρμαγίϊν, ταὶ ἰΐ ἰω 
ἴα νν]}}} οὗ {186 ΕΔΙΠΕΓ {Ππαᾶἴ 81] 58Π|.4}1} ἀε] νον ἐλεηεδεῖυες ἰ0 ἦιἰ8 ἰδαολὶπρ, 
(τννῆϊςἢ 6 (1Π6 β6η86 οὗἉ {πε ἐχργεςῖοπ, ““ ἀγαῖο ἰο ἠϊπι ιολοπιδοεῦεν ὧδ 
εοἰἰΐ," (νεγ. 44.) δῃὰ δὸ δ Ὀγίηρβ ἰξΐ δϑουῖ [παῖ (ΠΟΥ δ..8}} ρῖνε᾽ 
1Ποπιρεῖνεβ τρ ἴο Ὠΐπι, 8η4 ὈΥ Ὠπ) οΟὈϊδΐῃ βαἰναϊΐἼοη, ΒΥ πᾶν ἰβ 
τοαδδηϊ πάντες, 41} τηοη οὗ 4}} ηδίΐοῃϑ, Ὀοϊὴ 765 δῃὰ Οδηιϊοθ. Τὸν 

ΤΟΙ, 11, 9ῳ.90 
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ἐρχόμενον πρὸς γε οὗ μὴ ἐκβάλω ἔξω, ““ νὨοδόοσνεῦ 88)8}} Ἀρργοδοῖ 
ἰο τὸῦ, Ὠΐππ 1 νὴ} ἴῃ πὸ νυ ῖδα σϑϑὶ οὐυἵ. (Α βοζγῖ οὗ τηϊοϑὶβ, ον “1 
"Ν}}} πιοϑὲ ἱρὴν τεοεῖνα Ὠίπι." Εαϊι.}] (ΤἸτιπδη.) 

38. ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἃς. Ουγ ἰ,γὰ νν88 δοουθ- 
ἐοτηδὰ ἴο ἀεβογίθα ἰδ  ἔ μα ΓΟ 88 ὁπῈ ῆΟ δὲ ὑδθη ἴῃ πεᾶνθῃ, 
᾿ιρὰ ἀεεοεηάεά ἤγουν (ἤθῆοε, δηὰ (ἢ περ ννουὰ γεΐατη, ᾿πάϊρβίίηρς 
{πδῖ 6 88 υἱὰῇ (σά Ὀεΐογο ἴΠ6 Ὀεμίπηϊηρ οὗ {16 ννογ!, δπὰ Ὀ6- 
ΟΒΏ)6 Δ : ἈΠὰ ΡΔΓΙῪ ἢ ἀδδογιρθα ᾿ιἰ μηδ} ] ἢ 88 ἃ Ἰεραῖα ἤοῖ ἰἢς 
Ἐδίδογ, δεῖ ἴο ργοουγα ἴΠ6 δαἰ νδίίοῃ οὗ τηδῇ ; ἐἰ ΟἿ νυν ον ἢ6 πιεδηῖ 
ἧι το Ὀδ ἱπέογγεα, τὶ ἢς δοιϑὰ ῃποϊ ἔγοῃι διὶ8 οννῇ υυν]}}, ὃιι δοοογάς- 
ἑπρ; ἰο ἰῃδι οὗἩ τα ΕαΊΠεσ, δπὰ {Πδῖ νἷ8 σου 86] 18 ὩΣ 80 στην ςοἢ 8 
ΟΥ̓́ 88 ἢ 8 Εδίμογ β. Αμπὰ ν δῖ {πὴ 8 (ἢ νν}}} οὔ (ῃ6 Εδιμοῦὶ 
ΤΌΏδί οἵ 4|} που ἢ παῖ σίνοη ἴο 68:18, 6 5ῃου})ά βιιδι ποις ἴο 
ρεγίδι, Ὀυϊ βου) γαῖϑα ἴπεπὶ 4}} θρ δ τῆς ἰαδὲ ἄγ, Βγ ““1πο86 
ὙΠ οίὰ ἴπὰ ἘΔΙΠΕΡ ρίνει ἢ, 6 ἴο Ὀ6 υπάετβίοοα {Πὰ τοὐοίο τας οἔ 
“αν κὶπά. ἘῸΓ αἱὶ αι ἢ ρίνθῃ ἰο ὃὈὲ σεαδεηινοῦ ἔγοπι μεογαϊπίοη ; 
δὶ 'ο ψου]ὰ πᾶνε βατϑὰ Ὦγ ἢϊ8 ϑοη. ὅδε ἰθγῃὶ μὴ ἀπολέσω ἷ8 ἴο θὲ 
υπάογείοοά ρεγηιδεὶυείψ, ἱ. 6. ““τπαῖ 1 δον ι ποῖ εἰμεν ἴο μεγῖδῃ ;᾿" 
δηὰ ἰΐ ἐχμγϑθδθθ (88 ἰ8 ἔγεαυεηΐ ἰῇ νϑσὺῦβ οὗ (πὶ δου) ποῖ ΟἠΪϊγ ἃ 
ΣΟΙΏΟΛ8] οὗ ον], Ὀὰῖ ἃ σοηΐεττίηρ οὗ ροοᾶ; δῃά (πεγεΐοσγα ἀδηοῖθδ 
Ραυιὶν ἐἰθεγαιίου ἔχῃ ρμογάϊ τω, δῃα μαγΟῪ σοπηπι ποίου οὗ ΠΠ{π 
δα (εἰϊεἰϊγ. ΤΠα δα) ἰΓυ ἢ [Δα θεαη Ἰποι]οδίθαά ἰῺ ἃ ζΘ,ΘΓΆΪ ννΑ 
αἱ 8, 16. Ηδτγα. ἰβ8 αἷδο δα ἀδὰ 8 “ὡρεεϊαί εἰαμξε, ἀναστήσω αὑτὸν ἐν 
σῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ, νὨϊοἢ ἰδ τέμεαίεα ἴῃ νν, 40, 44 ἃ 84. ϑόχηε ἰηϊεγ- 
γιεΐεσθ ᾿ηάοθὰ ἴδε (Π18 1 ἃ τ θῖλΡ ΟΓΪΟᾺ] 86 η86, οὗ [ἰδ τεϑιι τεοιίίοη 
Ὧο 8 δρίτί(υ8] αηα τηογαὶ δ - δῃὰ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ (μεν ἰῃιεγργεῖ οὗ 
με Μεδϑίδῃ δηὰ {πὰ (γί βίαι αἀἰδρεηδαίίοη. ΒΒ (Πϊἰ6 ἴΠ6 οσυῃίοχῖ 
δηὰ (Π6 δος ἰοφμεηπαϊ νν}}} ποῖ μεγιηϊ.. 11,6 ννογὰβ τηυβδὲ υπάοιιδῖ- 
οὐἀϊγ. Ὀ6 υηάδετοιοοά ἐϊέεγαἐίψ οὗ (6 ἤηδὶ γεϑυγγθοιίίΐοη δὲ ἴΠ6 ἰαβὶ 
ΟδΥ ; 88 ἰὴ ὅ, δὶ ἃ 28. εε4ᾳ.; δπὰ ἴμεν δχργεδβθ ἴπε ροοάηφιβ οὗ {πὲ 
1,οτὰ, πο ἢ Ψ}} ποῖ συ βε γ ὄνθ (Πα ὑοάν ἴυ μογίϑῃ, συ ἢ 1688 ἴῃς 
2Ζοεὶ. ᾿[ἢ|8 ἀοσοίγ! δ βοοπιθα 80 τηομπηθηΐοιιβ, παῖ οὖν ᾿Ἁοτὰὶ ἢδ885 ταά- 
»εαίεα ἰὶ αἱ ν. 40 ; οηἷγ νν»βαῖ ἴῃ 16 ΖΟΙΊΏΕΓ νθγδα ννβ βχργοβεθαὰ [ἴῃ 
βεηογαὶ ἴθγπη8, πᾶν ὃ δέδωκέ μοι ὁ πατὴρ, παῖ ἴ ἴἢδ ἰαἴἴ6 Γ ἷἰν εχ- 
Ῥτεεβε δροοία ἐψ Διὰ οοπαϊιἰοπαίίψ, πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν νὸν, καὶ πισ- 
τεύων εἰς αὐτὸν, ννὈἈ] Οἢ) ἐΟΓὨγυ} 48 ἴάκαη τορεῖῃεγ ἀδηοίο ἰἢε βοίζηονν- 
Ἰεάρίηρ; 8ηὰ τεοεϊνίηρ 9688 'ῃ ἴῃ6 οΠαγδοῖογ ἢα 1.88 ἐθβογί θὰ ἰπι- 
.861ξ, Ὡδῃλεΐγ, (85 {πα οοηίεχί Πα τεγεαιιγ 65), δὴ οὗ ἴἰμ6 Εδιίδεσ, βεηῖ 
ἔγοηι ἤόδνεη, ἴω βᾶνε δπιὶ Ὁ]655 ἴπ6 Πιιπηδῃ Γδοε. 
Τῆι 1Π6 δυηιὶ οὗ {πὶ τνῇο]6 μάβϑαρα ἴγοπι νογ. 96. 18 118: ““  Παῖ 

ἄἀοεβ8 Οοὐ γεαυΐγε ἔγομη Ἔν εν οὔθ, 8Ππ4 ννῆαῖ 8 ἰο θ6 ἀοπὲ ὈΥ δνοτν 
ὍὯπ6 Ὑῆο0 Ψοι]ὰ οὐὔϊαὶῃ οἴθγηαὶ ἔθ ον δ ὙΠὲ Ἀμδννοῦ 5 {ἢ 7866- [0]. 
1. Ηε τηυβῖ βεὲκ δυοῇ δα νδηϊαρεϑ 85 816 βρί γἰτυαἱ δηὴ οεϊοϑίϊαὶ, ποῖ 
βεεῖϊπρ ἀηὰ μεγβῃδθ]θ, Ὀὰϊ μεγμεΐῃδ]. (νοσ, 37.) “.ὄ “1 διὼ πα 
ΨγὯῸ0 παῖ, μτγοουγεθ, δηὰ Ὀεβίονβ 5110) ὑσουράβ, δπὰ ἰΐοθα ἴμῈ 
᾿σγοδῖοβῖ, πιοϑῖ οομίουϑ, 8δπεὶ εἴεγηδὶ. (85. βε4ᾳ.) 8. ὙΥ βοβοδνοσ 5}}8}} 
86 ὶς ἴῃοβε ὑ]εδείηρβ, δηὰ (μαὶ 6 Ἰοἰἵν ἔΓΟΙ. τ6, νυ} αδϑιυγοα γ δι αἰ ῃ 
Ἃδετα. (37. 864) 
, Αἴ (δ]6 αἀἰδοουγβα ἴπ6 7ενν8 (ἵνα ἅγα ἴο]4) τηυττηιγεὰ, δὰ γ γα 
εχ] ρὴγ οἤεηάδα ; δηὰ ἢονν ἀδδρίδα 55 οὗ πη τ, δηὰ 8ο- 
εὐδε 88 ἀσγορϑηί, δίῃ ννμβοσὶ ἴλευ δδὰ ὑθείυτε νυ ϊδμεά ἴὸ μγορ δίῃ 



8Τ. 90Η,Ν, ΓΗΑΡ. ΧἹ. 810 

κίηρ. Τ0θ οὔδησοα οἰ] ον οοπβίϑιοα ἴῃ ἢἷ8. οἰαϊ πιΐπρ ἃ Ποδνοη 
οΥ βίη, νν θη ΤῸ {Π 6 πιβεῖνεα ννεγὸ δϑϑιγεὶ (Παὶ 6 πὰ 8ὴ δα 
οὔθ. Υ,η|6 τππ18 5 ὴς μα ἴὼ ηΟῖ ΘΓ, οὐν ἰυγά, ἴο τ ΠοαΣ 
πε 1Ἰπουρ! 8 ΟὗὁἨ πιο σοι ποῖ υυἵ δε Καοννη, ἐχρίαἑειϑ δά ΠΟ. Β τη8 
[Π6 ριεοθαϊης ἀἸξουῦΓΒ6. 

44, ἰἰ ἰ58 ἢονν δήπϑιῖει Ὀγ ἰεαγηθὰ τηθῃ, ἴπαΐϊ ἐλκύειν, {Κα (ἢ 8 
ΗεΡ. ἸΦΌ, δηὰ {πὸ [τὴ ἐγαλετε, 18 υιϑϑιὶ τηεϊα ον ον, δπὰ ὃχ- 
Ρνγαββθβ ἃ [ὍΓος ἢοΐ μὶ)ιυϑ6 1}, υυῖ πιογαΐ, ἀδηιοζί ἴὸ ἀγανν τἴὸ ΟὨ Θ᾽ 8 
δβίίε, ἴο Ὀεπε, ϑνναν, 8] γ 6, οἰΠῈΓ (Π6 τππάἀειϑιδηαΐηρ ἴο δ5θθηΐ, ΟΥ 
[Π6 Μν}}} 10 οὐδύϊθῃοα : δηὰ {||81 ποῖ οὐἷγ Ὀγ ἠοοίτίης, δπα ἰηβίτιο- 
(ἴοπ, θαϊ αἰϑὺ Ὁγ Ὀεμεῆι8. ὅ80 Φεῦ. 81, 8. “1 πᾶν ἀγαννὴ ἴἢθ6 ὮΥ 
Κἰμμεδδ. Απὰ Ἦοϑ. 11], 4. “ ἴ ἰανα ἀγαάννη ἴδε Ὁγ 1}6 σον ἐ5 οὗ 
τηθη.᾿ 1.6. Όγ ν]ἱς ἢ {16 πα πηδη νν}}} 8 δυναγεὰ ἴὼὸ οὐδθαΐθησε, δβρ6- 
ςἰΔ}}Υ δοποῇίβ; ἔοτ ἴζ 15 βαἰἀθὰ, ““ 1 ἰᾶνε ἀγάννη ἴπθα ὈῪ ἴΠπ6 οογά8 οἵ 
Κιοιϊη 685. [Ὦ{ ἃ 5ϑἰπιϊαν πηδ ΠῈΓ, {πὸ ννογὰ 8 α᾽Ὲ υϑοὰ Ὁγ ἴἢ6 αγοεϊ 
δηὴ 1 δἰ νυ. ᾿Γποιεΐονε θη τς ΕΑιΠον ἰ8 βαϊὰ ἰὼ ἄγαιο πῖοπ 
μη ίο «65ιι8, ὯῸ τογὰ ἰ8 ἐεηοίοα τ(ΠΔῃ 10 ὑόπιώ, ἱπείίπο ἰἤδηι ἴο γὸ- 
ὁεῖνα 1(ἢ]18 ἀοοίιτπαε. ὙΠῸ ἵπθη ΟὗἩὨ ἵποθα {ἰπ68, 8ηα ΕΒρ6018}γ (Π6 
δενν8, ἢ6 ἄγει, ὈΥ αβογαϊηρ [Πθτ ργοοίβ ἔιοηχ νυ δῖ. ἢ ΔῊ οἠς τηΐριῖ 
ΘΆ5}}Υ οὐ] ]οοὶ ἰπαΐ ψ6ϑι5 νν88 [ἢ 6 Μεββϑιδ!)β. ϑυσῇ δῖα δἀνειϊοὴ ἴὸ ἰὴ 
5, 33, 564. ὨΔΠΊΕΪΥ, ἴῃ ἴεδι πΙΟΠΥ ΟΥ̓ Φυῃπ τῃ6 Βαριεϊκί, {Ππ6 υὐἶγϑο}68 
ἐχῃιῖτοὰ Ὀγ Ψεέδυς, {π6 τοϑτλοὴγ οὗ {Π6 μγορθθείεθ, δηᾶ {πεῖν []- 
ΒΙΙπιεηὶ ἴπ ᾿νΐηι. (Γ τ πηδη. 

46. Οὐεἦ [αὐγὰ Πα, δἱ νεγ. 832 ἃ 87. ϑροκθὴ οὗ λὶς ἔμέδογ, Ὁγ 
Ποῖ ἢς Πα Ὀδε βοΐ Ὀροη δαγῖ!. ὕμοῃ {π6 Δεννβ Ὀεΐηρ ἱπάὶρ- 
Πδηῖ δἱ [ἢ 8, 88 τη κίηρ ΤῸ νν Ὁ} Κηονν [8 μαγεηΐδρα, οὖν [,ογὰ, 
δῖ ΤΟΥ. 46. ἴδδοῇοβ ἤθη} τολαέ ΕλιῆδΘΥ 6 τηῤδηβ, ὶ. 6. οἵ ἴἢδ υἱϑέῤίο 
οπε, οι ἴΠπογ Κπονν, θεῖ {πὸ ἐν υὲδέθέθ οπϑ, Κηόννῃ ἴο ἢ πηβ6] ἢ ΟἩΪγ, 
85 ανίπηρ δε νυν} ἢν δέοτο ἢθ σδῖης ᾿ἱροη {6 φαγῇ. ( Ἰ πιδη.) 

47, 48. Διὰ πον οἵἱν οτά, {παῖ {ΠΟῪ πὶρῃϊ ὀπιίογίαϊη τσ ϊ ἢ0- 
(Ἰ0ἢ5 οΥὗἨἁ 5 μαῦδοη δηκ σῃαγδοῖθγ, δηα υὑπάογϑίδηα νυ ]αῖϊ ἢδ πηεϑδηϊῖ, 
ἵν πδη ἢ οαἰο ΠΝ! 56} ἐὴ6 ὑγεαὰ οἔἹ ἰἰξε, τέρεαὶς ἴῃ βαιὴθ τῃϊηρ;, 
ΠΟΥ 6 {ὉΠῸγ ἀχρίαϊ πρὶ δη ἱπου]οαιίηρ ἰῖ. ΓΠ656 ἵννο νϑίβεβ 418 
ΟἸΟΒοΙγ εὐππεοίοι, ἔωγ {{πῸ Ἰατῖον σοηῖα! 8 [ἢ στϑαδοὴ ΟΥ̓ {Π|6 ΓΟΓΠΊΘΓ, 
84 δἰ {Π6 }εννβ (αἴ νον, 81.) παά πηλάδ πγδητίοι οὗὨἨ {πα ἔοοά, οὗ 
ψν τον {Π ΘΓ ἀῃοοδίοιθ ὨδΔα μαΓι οὶ ραῖοα ἴῃ [6 ἀθβονῖ, ἱπογοίογε ΟΟΓ 
Ιοτὰ ἴον πιϑ ἃ σοιιραγίδοη Ὀεΐννεθῃ ἴπαὶ ἀπα (6 ἔθοὐ τ] ςο ἢ ἢ Ὠϊπ.- 
861 σαη βιιυμὶγ. “ΤῈ ἴογμιθῦ (6 5805) ϑβιιϑῖαϊπ8 ἴῃς 116 οὗἩ 6 
ὈΟάγ ἴον ἃ 5ποιῖ τίμχηθ, τ6 ἰδ 6Υ διά γ68 ἴο ΠΠ{ οἴθγῃ δ). Μηὴ ἀπο- 
θώνῃ τολγ ὃ6 γεηδενθα “ 5}}8}} ῃοΐ ἀΐθ, ὑμὲ οὐέἑαὶπ εἰεγμαὶ ἰΐξε,"" (ἢ 
περαῖνα πόα (88 οὔϊεη.) ἱηνοϊνίηρ; α͵δο {}Ὲὲ συηίγαγνυ. “ Βαέ οΓ ἐπὶ 
ὑτθα,," 18 ἃ ζοταγα δαυϊναϊοηῖ ἴὸ [Π6 μγαδοδιϊϊηρ; “Κ ςοηλ6 αμἴο 9 68118,᾿" 
δηα ““ Ὀεϊΐσνα [ἢ Ζ968ι15." ΕῸγ ἴὸ (Πϑτὴ {Π|6 88Π16 μγεαϊοδία 18 δϑου 66, 
ὨδιΏοὶν, “ ποῖ ἴο μογίϑῃ, Ὀυϊ ἴο πᾶνε δἴεγηδὶ [1π.᾿} (8.66 τν. 40, 47 
ἃ. 51.) (Τιδη.) 

51. Ησςτὸ οἷν υυγτὰ δι ρ] ον 8 {π6 5816 ζογιηιδβ, θαϊ Ἔχρ]αΐῃ5 ὉΥ - 
ἸΠογὰ] Ἔχ ργθβϑίοηϑ ] δῖ ἐν 116 ργοσθϊηρ π6 Πα βρυκθη ἴῃ ἱγορίοδὶ 
ΟὨ69. ΕῸΓ ν)ιαῖ αἵ νοῦ. 8358 ἃ 38. ννδὰϑ Ἷα]}εἰἰ ὁ ἄρτος τῆς Θωῆς, ἰ8 
ποκα ἰοσγιμθὴ ὁ ἄρτος ὁ Φῶν, ἱ. 6. δοωποιῶν (85 ἴῃ 4, 10.) ἀεηοίϊῃ 
τῆς δυΐπον οὗὨ ᾿ἰἔε, απὰ δυο 85 ᾿ναΐ ἢ, οοηξεγγοι ῃ, δηὰ 88 δοαυΐγ 
ἰϊ Ὁγ ̓ ιὶ8 ἀοδίῃβ. “ΓἢΪβ ἰϑϑῖ ἐοειγίηε 15 ενἱάθηι!υ ἰυρῃϊ Ὀγ τθ6 δυ- 

ας 
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{Ππϑηϊτὶς δη Ἔχργοθα ἰηἰεγργείδιίοη οὗ οὔὖὖ 1 ογὰ Πἰπηϑεὶ Γ ἴῃ ἴῃς ἴοϊ- 
Ἰοννίηρ ογὰδ : καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σὰρξ μου ἐστὶν, ἣν ἐγὼ 
δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμον Φωῆς. ᾿ΓΒεγείογα ὁ ἄρτος 8 εηυϊνα]εηῖ ἴ0 
ἧ σὰρξ, ἱ. 6. ἐλ ἐοαν οὗ Ολτἰεὲ, Δη τπΠᾶἰ ποῖ δἰ πρίψ, Ὀυϊ ἣν ἐγὼ δώσω, 
ὨΆΠΊΕΪΥ, εἰς θάνατον. ΤῊ ΐ5 Ὀοὰγ ἢς ἀεἰϊνογοά υὑρ, {π|8 ἀεαίῃ ἢδ υἢ- 
ἀογῖοοκ ἴο δυβεσ, ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμον Θωῆς, ζογν (ἦε ἰϊε οΥ ἐὰδ ιοοτίω. 
Νονν ὑπὲρ ἀδῃοῖίεδ {0γ, ἱπ δε ρίαςε οἔ, Ὡοῖ ΟΠΪΥ ἰπ ἴΠ6 ϑογιρίυτεβ (88 
οι. 5, 6, 7 ἃ 8. 14,15. 1 ΟοΥ. ἰ, 18. αὶ (οτ. δ, 15.}; δυῖ ἴη 
1Π οἰαδοίοδὶ νυυῖο γβ, ἔγοπι νυν ΟΠ) ΠΊΒΏΥ ΘΧχδιηρ[ 65 τὰ οο]οοϊοα ΌΥ 
[λιαρς, δηά δβρεοῖδ! γ οὗἉ ἴῃς ἤογπνα ἴο αἶα ὑπὲρ τινος, ἱπ απ οἨε᾽ 
ρῖαιε. Ἠεπος ν θη οὖν [μογὰ 8 βϑαἰὰ ἴο ἢδνα χίνθη ἢΐ5 ὈΟΩΥ, 1. 6. ἴο 
ἢδνα τπηάεγζοηθ ἀδαίδ, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, ἰϊ 5 τηοδηΐ [ἢδὶ δε αἰδὰ 
ἐπ (ἧδε ρίαςε οὗἩὨ πιεη, ὈΥ ννὨϊ ἢ 15 ἐχργεβδθὰ τυπδῖ ννὲ ο8]}} {Ππε νὶοδ- 
τίου ἀεαϊῃ οὗ (τὶ. Απά ἤογὸ εδβρεοΐβ! νυ πὸ δῇσγπιβ, τπαϊ 6 σῖνεϑ 
᾿ἰΘ ὈὴΟΟΥ ὑπὸρ τῆς τοῦ κόσμον ϑωῆς, ΜΝ ὨΪΟὮ ΟΔΠ ΟὨΪΥ δ᾽ ΣὨΠὟ ἐπ ογάετ ἐο 
ἕλε οὐϊαϊπὶηρ οἔ {{{ 7ον ἐδό ἤμπιαπ ταοο.  πογείογε τἢ 6 εαμδ οὔ ὑπ 
{γε οὗ πιεη ἰδ ἴῃ ἀδαϊὴ οὗ Οἰτὶεῖ, δηὰ {Ππ| ἸΠ6 οὗἁἨ τηδη ἰ8 ἴΠπ ογεοί οὗἉ 
ἴπε ἀδοῖῃ οἵ (ἢ γίδί, δηὰ ΟΠ γίϑί ἰ5 (Π6 ““ Ὀγομὰ οὗ [1ἴπ,᾿ ἰῃπδϑηπγθοῖ 89 
Ἦἣε παῖἢ ὈΥ πὶ8 ἐδαῖῃ οδιαϊησὰ 16. Νον ““ ἴο δαΐ οὔ (ἢ|8 Ὀγοβά"" εἐ6- 
ὨΟῖδ5 ἴο δεῖϊονα ἴῃ (ἢ γίϑῖ, δηὰ γεῖ ποῖ {δὲ σίπιρίν, Ὀυϊ ἀείεγπεὶ- 
παίείψ, Ὠδπηεῖν, ἴο θο] εν ἰῃ Ὠΐπι 86 ἴΠ6 δυῖΐδον οὗ ἴϊε [16 οὗ τωδη, 
ΟΥ ἴο θεϊΐονο (δὲ ἢ6 αἰεὰ “ ἔογ (6 16 οὗἩἨ 1π6 τνον] ά,᾽" ἴο δοᾳυΐγε 11 
ογ τηδῃ, δηὰ ιοἱἰέδι εἤεοί, ἱ. 6. (π8ῖ (18 "ἢ ὃς οβεοεῖυα, ἴῃαΐ 6 τιδῃ 
Ῥίδες 4}} ἢἷ8 πορὸ οἵ ἔυϊυγε 11π ἰῃ ΟὨγίδι, βεοὶς δηὰ Ἴχμρεοί ἱϊ ἔγοῃι 
᾿ΐη), δηὰ ᾿δθηςσα ἀδεῖνα 81} ἢἷ8 ἤορθ, ΟΥ, ρεϑδοθ, δηὰ ἤηΔ}}} δἰταΐη 
ἐνογ  αβιϊηρ; ᾿ἱ ἔα, 

Ἦετε, τπεγείοτε, Ο τσὶ ἢδ5, ἰὴ ἜΧργεβδ ννογβ, ἀσβοτ δε (6 ρΡαγ- 
Ροδβε, ἔγυ 8, δηὰ εβες 5 οὗὨ ἢἷ8 ἀδαῖῃ. Νὸον (ἢς ἔγυ 8 οὗὨ τῃαΐ ἀδαϊῃ 
816 νατίουδ, ἰπουρ ἢ Ὠοης ΟΥ̓ ποτ δΓα ἔργα δρεοϊβδεὰ Ὀυϊΐ οπς, δυΐ 
{παῖ 18 ἃ ὈΓΪΓΩΘΓΥ ΟἹ, ὨΔΠΊΘΪΥ, ἴΠ6 οἰόγπαΐ ἐΐξε νν]οὮ Ὀγ Π]5 ἀδαιἢ ἢ6 
πδιἢ οδίδί ποὰ ἴογ εη, Ἠδποδ νν6 ΠΊΔΥ ἰδάσῃ ἰδ {Γι16 Ὠδΐυτα οὗ 8 
δανΐηρ (ΔΙ [ἢ, νυ ἰ ἢ σΟηβίβῖθ ἰῃ ἃ Ηγπὶ ρογβιυδϑίΐοη ὑπαὶ 96815 Ομ ἰϑῖ,. 
Ὀγ 5 ἀραΐῃ, βοαυϊγοὰ [ὉΓ τπηθη εἴδγηδὶ ᾿ἰ6, ἀπά δὴ Ὄχρεοοίδιίοη οὗ 
|Πἔι 5ο]οὶγ ἔγοπι ἢἰπι, 88 115 δυί Ποῦ. [ἰ πιᾶν, ἤοννονεγ, δε απ) 81}Ὁ- 
Ῥυϊοιπρ' τΠδῖ, ἴῃ ἀε]νοσγίπρ {Π|6 ργίτηδνν ποδὰ οὐ ἀοοίγίηθ (πατηεἶν, 
οὔ [Π6 μυγροβα δηὰ οδιιβα οὐἁ ἢ8 δαί, δῃὰ ἴῃς πηοάβ οὗὨ δἰἰαϊηΐηρ; 
δαϊναι ἢ), ΟΠ γίϑι βϑῃου ἃ Ρανα υδοα ἤραγαῖίνε αἀἰοϊίοη, τυ ϊοἢ ἴο χυι8 
δ6 6 Π8 8[1Κὸ ἤαγ ἢ πη αἰβίουϊ᾽ ΟΥἨ σομπργοεπεηείοη, δηὰ ἰηάδεὰ τνϑ8 
80 ἴο ἴΐο566 0 Ὠοασὰ ἰτϊ. [1 νγ88 εἰοπό, ἤοννθνοῦ, τυ ἢ (6 νυν ϊϑοϑί 
ἐπίθηϊ, μαΓ ΪΥ πῃ οὐάεγ ἴο ἐχοῖϊΐα (ἢ τἱηδεγοίαησίηρ οὗ (ἢ δυαάϊΐογβ, 
ΔΙΙΌγα 8 ηἃ ργοραγὸ ἴδηι [ὉΓ ἔυσίπογ Κιυιονϊεάρε; δηκἶ μϑγᾺ ΟὨ δο- 
οουηῖ οὗ {ἢ ᾿τ Ὀδο ΠΥ οὗἉἨ {πδὶγ πλὶπάϑ, τσ ἢ ἐδοη νου ὰ ποῖον 
᾿ᾶνε ρμογιηϊτοὰ ποΣ σγεςείνεά πα μεγβρίουϊ οὗ ΠΠΟΓΑΪ Ἔχ ρΓθββίοη8. 
Ὅυτγ οὐ ν 6 }} Κηδνν (παῖ 6 36 να οὗ (πδὶ {ἰπ6 ποῖ ΠῸῚ αϊά, οΣ 
οου, υπάογθίδηἀ ἴῃε ἤογος οὗ ἢἷ8 ἀἰβοοιγϑεθ; γϑῖ ἢα νν88 δινδῖα 
εἶιαῖ (Πε56 δεοὰβ οὐ πιγβιθγίοιιβ ἀοοίγίῃηθ, ἀδροϑιιεὰ δηὰ ἰαϊὰ ὑρ ἴῃ 
δ'ἤοογα δηὰ ποηοβῖ πεδυῖβ, ουα, ἰπ ἔπαϊυτα {ἴπι|68, Ὀτίηρ ἔοστ ἢ 8 
δουπάδπι Παγνοοῖ. Οὐυγ [ογ, ἱπάεεα, οουἑὰ Ὡοϊ ιι66 ᾿ 6 Γ8] δηὰ 
Ῥεσγερίοιιουθ ἐχργθβδίοηβ οὐ δμεὴ α δμδ)ετσέ, ἀνὰ διηοηρδὶ δυοὴ ρὲτ- 
8052 χδίῃοα {πεῖν τη 8 ννοῖα ὁοουρίοα ν᾿) ργεοοηςεῖνοα ορίηΐοι)5, 
8δηἀ [ΠΟῪ ΠΕΡΙ ἐτηδρί 64 (δῖ (6 Μεεϑδἢ ννου]ὰ οἷφ ἴοσ ἴῃ Γεάετ)ρ- 
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ζἰοη οὗ {π6 υπηδη τος), δηὰ ἱπάθοα ἰϊ ννῶβ ἱπουτωῦδης οὐ ᾿ΐπι ποὶ 
ἴο ι.86 ἴΠδ, δίηοθ ἐξ μἰεββοὰ τῃς ἀϊνίηθ τυϊδάοι παῖ {π6 ἀδαίἢ οὗ 
(Ὠείδὶ δῃου!ϊἀ άρρεη ὑγ ἴΠπ ἱπίογνεμίίοι οὗ {π6 Φεννγβ. Α δυ)εεὶ 
ἐιδεῖ δ ΠΙΑΥ τγεφμῖγε ἃ μὮΓΩ ΘΟ ΟΡῪ δουγοννπαὶ ΟὈΘΟΌΓα, ἤδη ἰΐ ἰδ οὗ 
δυσἢ ἃ ἢδίυτα ἐπδῖ ἰΐ σδηποῖ ὑὃὉ6 ρα586 νοῦ ἰη δἰεηςθ, δηὰ γεῖ Ἵδη- 
Ὡοῖ ὑὕ6 ρεγϑρίοιουϑὶν ἐχμίαϊηοά. ὕροη {6 νος, οὐγ [.οὐτὲ ογα 
Βροθδκβ οὗ (Ὠΐηρβ [υζιΓθ, αὐ α »γορἠεί. Νὼὸνν ἰπ ργορἤθοῖοθ μεγϑρί- 
ουΐγ οὗ Ἔνϑῦυ βογῖ ἰδ ποῖ Ὄχρϑοίεα, Ὀὰχϊ ΟἾΪῪ διιοῖδ 88 8 ΠΘΟΘΘΒΔΙῪ 
ἴογ 16 υηἀογϑίαπαΐηρ {Ποὶγ ϑ6ῆδθ, ννἤθη {ΠπεῪ ἤανα Ὀδθη ἔμ {ἢ||6ἱ Όγ 
(δεῖν ἐνθηῖϊβ. Απὰ ἤδθῆσα ἰΐ πῆδὺ ὃ6 υπαάετείοοά, ννὮΥ οὐ" ἱμογά, ἰὼ 
ἔα [0] οννῖπρ; νεγβεβϑ, ἢδ5 ποῖ Ἔχμίαϊ θὰ ἰνἷ8 πιεδηΐηρ ἴῃ [γα] δά 
Ῥεγερίσυουδ ννογάβ, ΠΟΥ σχείϊυγηθαὰ ΔΗΥ͂ δΏθννοῦ ἴο [6 οὐ͵εοτίοη οὗ 
πὸ ὅεννβ, ὑυυΐϊ ταῖμοσ δι μ]ονθὰ ἃ ΠΟΥ {ΠῸρΘ, 8πὶ ἃ παγβῆσι Οηδ. 
(Τιιτδη.} 

58. Μδὴγ τεοθηΐ σοῃημηεηίδίοῦϑβ πηδϊηϊδίη (ἢδὶ οὐν 1 οτὰ, ὈΥ ἢἰ5 δὴ 
δηἀ ἢἰ5 ὑἱοοί, τυδιηϊ ἢ]5 ἀοείτὶπε, Δηα [αὶ ἢ ᾿)25 80 ς᾽ !εὰ ἰΐ, δηδα 
6 οοηβειμεα ἰτ ὃγ ἷὶν ἐδαῖῃ. ΤΥ ἰπογοΐογα ἴα {π6 ἴογμἶα, 
““ ραῖ {Π6 ἤσθῃ, δηά εἰγίηϊκ (6 ὈΪοοὰ οὗ (ἢ γ δί,᾽" ἰο ἀδποῖθ, “" πᾶογ- 
ἴδκε {πε ἀοείτγίης οὗἩ (νἰδί, 80 88 ἴο ἄρργονβ δῃά οὔϑυ ἰξ. ὙΠΟΥ 
ἄρ0ρ68) ἴο ἴῃ πϑδᾶρα οἵ τἢ6 οἰδϑϑδῖοδὶ ἩΓΠΕΓΒ, ἡ ἢο οτρίογ {π6 ννογβ 
““φραὲ δῃὰ εἰτίπκ,," οὗὨ ΔΌΥ ΟὨΘ᾽8 ἔυοά οΥ ᾿ίᾳυογ, νυνῖιο 18 αθυδὰ ΜΠ ἢ 
ΔΠΟΙ ΠΟΥ ἀοσίγὶ 685, 80 85 ἴο Γεζεῖνα δηκὶ δρριίονα ἰπφιη. Δηά ἴξ 
6 ἴγυο, ἴπῶὶ τὸ Οτγοοὶς δηά [διϊὴ το γα ἰοοῖς (ἢ6 ννογίβ εαὲ απὰ 
ἀτὶπὶς ἴῃ (85 χη βοβίίοη : Ὀὰι (παῖ 1Π6Ὺ τἰιϑοὴ ἴα Ογαγαΐαβ, “’ δαὲ 
οὴν οπεὶξ Πεεῖ, δηὰ ἀγὶπα ᾿ὶα ὑἱοοι, σαμηοῖ ὕες μιονεή Ὀγ ἃ δίηρία 
Ἔχϑηιρ]6. ΝΕ ΟΡ ἴδ ἰἴζ ἴγυς (νν παῖ {Π666 τ ΕΓρΓεῖογϑ (ε}}] 5), (παῖ 
Ομ γίδι αἰεὶ ἔογ ἴπε οοηβγηιαίίοη 9 (ἠδ ἰγωὴ οὗ ἠΐξ ἀοείτίδ, πὰ [τ 
ἐλαξ τεαεοη οαἸ]οα {(Π]8 ἀοοίγίης ἴδε}: ἷ8 ἤθβῇ δηὰ δἱοοὰ, [ἢ ϑογὶρμ- 
ἴυγΓα ννῈ πεῖ ΠΕΡ Βηά Ψ9ε808, ποῖ [118 Αροβί]θβ, ΔΏΥ ΠΟΤΕ βαγίηρ, {παῖ 
ΓΟ Ὠγίδι αἀἰεὰ ἔοτ {ἴα δα Κα οὗ οοῃβγηην 8 ἀοοίΓίηθ ; ΠοΥ οομέά 1Π 6 Ὺ 
δΑΥ 80, δ'ποα (ἤθγα ἰ5 ποϊπίηρ ἰη {6 ἀδαίῃ οὗ ΔῺΥ ροβοη, ἴἢαϊ Ἵβῇ 
θὲ ἃ ὑγοοῦ οὔ {πὸ ἴγυτἢ οἵ 1Π6 ἀοοσίτγιηα 56}. [{ 8 οδαγ, {ἰῃογείογο, 
παῖ ΟΡ 1 ογὰ ὃγ ἰ8 Ποβὴ δηὰ ᾿ἷβ υ]Ϊοοά, οἷά ποέ πιθϑὴ ἢΐδ ἀοοέτὶπα. 
ΗΘ πιεδηῖ υπαουδίοαϊν ἢἰ8 νἱοϊδηϊ δηαὰ Ὀ]οοάγ ἀεπίὴ ; δηά ὃγ (6 
ἔοτγιἶα, “’ οδὶ ἢἷ9 ἤοδβῇ, δηὰ ἀγίηϊκ ἢἷ5 Ὀ]οοά,᾽ ἰηάϊοαιοα ““ Ὀεϊϊονα 
πη ἰδ ἀθαίἢ, δηὰ (δι ἢοϊ ἰῃ 8 ρεπεγαὶ γα, δυϊ ἀεέεγηιὶπαίεἰν (85 
Ἄρρεδγ ἔγοπι 16 οοηίεχί) ἱ. 6. 186ἴ, ἴο Ὀο ΐενα ἰπαΐ ΨΦεδὺ8 ζανα ἢΐ8 
ὈΟάγ, διὰ διὰ ἢἷ8 δἱουά, ραν Ὠΐμμθε]  υρ ἴο ἀδαῖ, ἴο οδίδίῃ 
ΘἴΘΓΏΑΙ δαϊναιοη ῸΓ τῇς πυϊμδῆ σαοὰ. ΦαΪγ, παῖ Ὁ 236ϑυ8, δηὰ 
ἔγουη 9688 δ'οῃςβ, οσδὴ 6 οὐϊαϊ παι εἴθγ 8] 1, 80 ἴῃδὶ ἃ δὴ μίασα 
δἰ} ἢἷ6 Πομα οὗἁὨ εἰεγηαὶ [ἰδ ἴῃ τηῖ8 ἀδαῖῃ οἱὐἔἱὁἩ (Ὠγίβϑί, βεεῖς δῃηὰ δχροοῖ 
ἦϊ ΠῸτ ᾿ΐπι ΟἾΪΥ ; δίποα ἰῇ Ὧ0 ΟΥΠΟΥ ΝΥ {πὴ ὈΥ (ἢ τ5 οτηγαοίηρ 
(8 ἀδαῖῃ οἵ Οἢγίοϊ, σδ 1 ὈΘΟΟΙΏΘ δα] υ}ΓἌΤῪ ἴο 8, δηΐ ἰϊ 18. ΟὨΪΥ ἮΥ 
80 υιϑῖηρ 'ἴἴ ἰμαὶ τὰ σϑὴ Ὀδοοῖηθ ρδιίδκεγθ οὗ ἴῃ Ὀεηθῆϊςβ οὐ {παῖ 
ἀοαῖῃ. Νοιν νὰ 26 (ἢ ἐδαῖῃ οὗ ΟΝ γσίϑί, 1 ννὰ δείϊευο τἰῆαι [ἴ 158 186 
σδυβα οὗ [ἰἔὸ  δηὰ Ὠυμηδη δαϊναιίοη, {πὶ ἰξ νγὰ8 ἀδογεθά Ὀγ {ἶΐ8 
Ἑαιθεν, ἀπά υῃάεγίδκοθῃ ὃν (Ὠγίδὶ ἔον τ6 ρυγροβα οὗ οὐϊαϊ πίη ᾿Ν δ 
Δ δαϊναϊίοη ἤὼγ ἴῃς δυιϊιηδῆ Γασθ, δῆ ἰἢδξ ὑροὴ εἰ||8 ἠδδίῃ 
ἀερεπᾶβ Ὠυπιδη δβαϊνδίίοη, δηάὰ ἔγοιῃ ἰΐ σδὴ δἱοηθ ὕες ἐδγίνεὰ δῃὰ 
δοιχῆῖ. ΑΒΘ ἴοοά δηά ἀγίπὶς πουγβμεθ, τυθη δαίθη, ἀγᾶπς, δὰ 
ἠϊεοίεα, 980 αἷδο ἴα Ὀσὰγ δηὰ Ὀϊοοὰ οἵ (Ἠτὶδὶ σαηπόϊ Ργοῆϊ ὕμ, 



φῷ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΤΟ 

τὐπὲοϑ8 νὰ οοηνογί (πδ ἴοὸ Οὐ υ"6. [{Ά ἷ5 οἶοδν, ἐἰπογείογο, {παὶ {Πά 
ἀοοίτῖπθ οἵ τὸ πιουϊτοτίοιιδ ἀραὶ οὐ ΟΠ γίδὲ ἰδ 8 διίΐοὶς οὗ ἴ6 
ΟἸ τ εἴδη ἔα ἢ, ῬΥΪ ΠΙΆΓΥ, ΠΕΟΘΕΘΆΓΥ͂, δπὰ ἐββοηϊία! πὰ {παῖ {Π6 
ἀεαιἢ οὗ ΟΠγίδι ἴδ ἃ ργί πηᾶσυ οὔἤ͵οει οὗ (ἢ γϑιίδη ἀοοιτὶπο, απ Πα 
ὨΘΟΕΒΒΆΤΥ οδυ86 οὗ 6} δαϊναίίοῃ. 

Βγ ἔχει ϑωὴν --- ἡμέρᾳ, ἰϊ ἰ6 ἱπάϊοδίοα (παῖ Ο(Ἡγὶδῖ σοπίετβ Π1{6 δή 
ξεϊοὐϊγ ποῖ ΟἠΪγ οἵ {πὸ δοι!]ὶ ὃς οὗἩ πε Ὀοῦγ, δη {δι ἰβ 1068 
πιογίϊτογίουθ οαυδα οὗ εἰἴπογ, ὈοΓἢ ἴῃ Γόβρεοῖ ἴοὸ Ὀοσάγ δηά ϑοιιὶ], 
(Τιιιπιδη.) 

δ5. ΑἹ! Ἰεαγτηεὰ ΤΏΘΟΪου͵4Π8 τὰ ον ἀρτοθά, {παὶ οὐνὐ [τὰ ΝΑ 
Ἦογα ΠῸ τοΐογεησα ἴὸ ἵπε Ελοπανιβῖ, απ ἠθθβ ποῖ δροὰξκ οὗἉ βαζγα- 
νιοπέαί, Ὀυ “ρὶγὶἐμαὶ φαϊπν. Ἐργν 1Π6 φο] σσηίοχὶ ἰ8. ἈΠΘρογίοδὶ, 
απ ἰθογοΐογα {8 οἴλυθε οδη Ὅ6 ὯῸ0 οἰδεγννίδε υπαογοίοοά. Νᾷγ, 
αἵ {πὰϊ εἴπηο, {π6 Εις παν ῖϑῖ ννᾷ8 ποῖ ὀνθη ἱπειϊτυἱοὰ ; 50 {παϊ 1 ΟΥΓ 
Πυτὰ παὰ ϑροΐκεη οὗἉ {Παέ, [ν8 δυάϊίογβ οουϊὶ ποῖ μοβϑδὶγ παν 
υπάενβιοοή, οὐ Ἔνθ ριεϑϑεε αἱ ἢΪ8 πιδεπίηρ. ΕἸπαΙΪγ, {Ππ|π| {πὶ ηρ᾽ ͵ δ 
ἀιδοτ θεά 45 Ὀεΐης οἵ {πὶ υἱπηοδῖ πθΟΘϑϑιν, δίησο τ 18 βαϊά τπαὶ ἢδ 
νἢο ννοι!ὰ αἴίαἴ ἢ δἴεγη]} ΠΠδ, τη μέ δαῖ ( Πυ δι 8 δδδϑί,, ἀπὰ γί ηκ ἢἰ5 
ὈΪυοά ; Ὁ] ἢ σου ποῖ ἐδόπ πᾶν ὕδθπ 16 οἄεα, ἱ δ ΟἿΪΥ βροΐκε 
οἵ {πὸ Εχελατγίδί. ΝεῖΠοι οαη τΠπὰ υδ6 οὗ τῆε Ετοθαγὶοῖ, Ὠύννονοῦ 
Ὀεπεβοῖαὶ, Ὀ6 οὗἨ δυεὴ περεβϑίίν, 85 παῖ 118 οπιἰβαείοη δῃπουϊὰ Ἄχομεδ 
πον εἰογπαὶ ἰϊΐε. ΝοΥ, ἱπάθοα, αἰά τδγ οὗ τπὰ απίϊοπὶ δι 6 ΓΒ 
υπονοιαηά ἰδ ὑγορετίῳ οὗ τι Βιυιοπαγὶδῖ, ὕυ1 ΟὨ]Υ ὑν σεξοπιιποααίϊον, 
δηὰ σοηἤογιεαὶν ἴ0 τΠεῖὶν νηοάδ, ἱ. 6. οὗ ἱπίογργει πε οπὲ πὶ [ἢπ 
ΒΆΠῚ6 μάϑϑδζα, Ὀο(ἢ Γδαλ Αι ΟΔ ΠΥ, Ὠιγϑῖ σα! ἦγ, ἀπ} αἰ]ορογίςδ!!γ, 

Βγ μένει ἐν ἐμοὶ, ἰδ πιεδπῖ ““ ουηἴίηι68 οἰοβεῖν υηΐῖε ιν απὰ 
εοπϑίδηϊἷν δεδοῆει ἰὼ ἢνγ6." “{06081:3 τεπιαὶπ8 ὧν 8ΠΥ ΟΠς ὃν ον! ῃᾷ,, 
αἰεϊπρν, (εἰδηήϊησ, ὁο] νεγηρ, δηᾶὰ Ὀϊεπδίηρ, Ππῖ, οι Πέστε απ 
Πογοδίιοσ, 76 αἰδοῖ ρα τεπιδίηβ ἐπ “εν Ὁγ τεσαοϊνίηρ πίτπι, δικὶ 
συπιποΐπρ ἴο δεοοοιηῖ ἢΐπὶ 88 ἴΠἸ6 δυΐδος οὔ 6 ϑαϊναιίοη, δα. 
(ΓἸπ πδη ) 

57. καθώς ἀπεστειλέ με ὃ δῶν πατὴρ, δι. ΤΠ Ἐδίπεῦ 8 Φῶν 
οὶ, δ'ωςσθ, Ἀ8 ννα ἰεδγη ἴγουι 5, 46. πα “" ἢαῖ ἢ 116 ἰῃ ᾿νϊθ6  ,᾿" 
δῖ πα σαηίεγγεῖ]ν 1ἴ, Δα '8 {π6 ἔοιπίδι ἢ οὗὨ 4}} 6. (Τι{πιδη.}) 

60. Βγ ἐς αἰεοεὶμίο8Β ἀγα θγα πηθδηΐῖ, ποῖ (Ἤγδῖ α (υἰίοιοετε ἴῃ 
ΒΌΠΟΓΑΙ, Ὀυΐϊ Ὠἷδ ἐκ ρεοοίδὶ σου ρδηϊοηβ, ἴῃ 6 Αροβῖϊοβ.0 710 {π686 ΟὐΓ 
Πωγα 8. ἀϊδβοουγδα βοεηθὰ αἰ δῆου οὗ σοπργε ποηβίομ, δπεὶ πδιὰ οὗ 

-οϊϊεῖ, Βιιι Ψ4εδυν, Κπονίηρ {παῖ ΓΠῸῪ ννεγα πηετηθυγίηρ, δὐπομρεῖ 
(ποπγβεῖνεβ. δηάδδνουγθ (0 γεΐονα ἴπ6 οὐ͵θοιίοη, απ 8818 Ὑ (πεν 
ἀουθίδ; ρἰνίηρ, ποῦ] ἴὸ πηι εγϑίδηἠ, {πὶ {(ΠἸεγ Ὡεεὰ ἢοὶ ὕδ δι}}- 
Ργδ6] δι 5 δανὶρ (δῖ 6 ““ σα ἤγοηι ἤξεαυεν,᾽"" κἴηεα {πο ννου εὶ 
ἤν ἘΠΡΕΟΤ ΤΌΔΞΟΙ [ῸΓ ΟΠΟΟΓ ἤδη ΠΟῪ ΒΆΡΥ Πίπι (48 {παν νοῦ) 
αἰρον ΜΡ ἰο ἤεανεη εὐ ἀηὰ τπαὶ 88 ἴο ἶ8 οἈἰ πρ Πἰπλδοὶέ ““ (Π6 
Ὀγεδὰ οὗἉὨ ||, βῃὰ δαγίπρ, {1:81 ““ ἢ͵8 βεέβῇ ννδϑ ἴ0 6 οδίδη, “πὰ [ἰϑ 
Ὀ]οικὶ ἀνα κ᾿᾿ ΌΥ 4}} ψῇο νου ά οχμεοῖ εἴογηαὶ ᾿ἰο, Ὁγ ἐλαέ, ΒΘ 
ΒἤονΒ, 6 πηϑδδηῖ δρίγίἐμαί, ποῖ σογροτεαὶ φαξϊπρ. ΕῸΓ ἴπε ψοτας οὗ 
νεῦ. 68. τὴδὺ ὃθ ἴπιι8 Τοηήεγοα : “ΤΠ δρὶγὶϊ νἱνιβοβ, (ες ἢοβἢ 
γγοῆ!ϊθ ἠο(πΐηρ. Ὁ μαῖ 1 Πᾶνα ἀεἰϊνεγεά ἴὸ γοι 158 ϑρίγἱξ δπαὰ [16.᾽" 
Νονν ἴὶ τηυϑί Ὀ6 οὐὈδβογνοὰ, [παῖ πνεῦμα ἰΞ [ὉΓ πνευματικὸν, Δῃ σὰρξ 
ἔογ σαρκικὸν, ἴῃ θοΙἢ νον ἰοττϑ βρῶμα 18 ἴο Ὀ6 υπάενεῖοοα. Βαὶ 
δι ἀγὲ {ΠἘ5 6 ῥήματα ὃ Τ Ὧδ6 ννοτάϑ8 ΟΥ̓͂ 1η15 ἀΐδοοιγεα, ““ 18π} {86 
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Ὀγεδὰ οὗἉ Πἡξπ,᾿ ὅς. αῃὰ ποῖ, 48 Δ ΗΥ διρροδα, {Π6 εὐλοίο εἰδοίτίπα ο7. 
Ολνιέ. (Τἰτπλαπ.) ᾿ 

64, 65. Ουν [,ὐγὰ ννᾶ8 ννεῖϊϊ ανγαᾶγθ, παῖ ἴο τζδηγν οὗ {δῶν (ἢ 688 
ῬΟΓὰΒ νοι Ὀ6 δά άἀγοββθεα ἰῃ νδίἢ: δηὰ δἵ [9 Ὧθ ἴθ ἴῃ {Π686. 
ΨΕΓΒ6Β : [Ὦ νοῦ, 65. ἀπῆλθον εἰς τὸ ὀπίσω πὰ και οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ 
περιεπάτουν, ΓΘ ΠΕΔΙΪΥ ΒΥποηγιηουδ. (ΓΙ τδ}).} 

- 66--71. Οἱ (δεῖν ἐεραγίυγε, οὖν ἰογὰ, τγηΐηρ ἴο {Π6 ἴννεϊνα. 
ἀϊδοιρ)εβ, ἴἢυ8 ϑιάάγεβϑοθ ἔπε: ““ 111 γα 4380 ἰϑθᾶνα τὴθ ὃ" Τῶυβ. 
ον [οΥ νεηΐ8 ΠῸ ΓΟργοϑοἢοΒ ΟἹ ἴΠεῈ]Ρ ἀδραγίιγα, ἰδὲ ἢ6 δῃου]ά. 
8661 ἴο δεαεῖς [ἷβ ον" βΊΟΣΥ, γϑίθεν πὴ τἢοὶγ βαἰναίοη ; ΠΟΙ ΤΕΥ 
ἄοεβ ἢθ αἰϊθηδία ἴΠ πη, ϑἴησθ, ρεγῆαμϑ, [ΠΘΥ ννουϊεὶ γεΐυσγη ἴο ἃ θεῖίεγ. 
τοϊη. {Ζε905, πόνον, ἀοοβ ηυΐ δύ γεϑο (ἢδς ἔννοῖνα υυἱτἢ [6 νογάϑ8,. 
“ΜΠ γα α'ϑ0 ἴδϑανε πη, θθοδιιδα ἢ δαγο ἰϑϑί ἐΐεν ϑποι]ὰ ἀερασῖ;. 
ἔογ ἢ Κπδνν (88 ἰϊ 8 βαϊ 4 ἴῃ νοῦ. 64.) σῇὸ ψουϊά ἔο!]ονν ᾿ιΐπι, πὰ 
Ὑ)ο ἀεβογῖ ἢ8 οαιϑ6. Ηδ (δεγείογε μυῖ8 ([)}19 ιιεβίΐοη, ηοΐ ΓῸΓ 18. 
ΟΥ̓ 586, ὕυὰς τπαὶ οὗὨ [8 αἰδεῖρ]εθ, 'ἢ ογάδὺ ἴο ἜἽχοῖία ἴῃεῖὰ ἴο 
Θχοϊΐηο {Παὶγ ονν Ποαγῖβ, Δα γοη)αϊη δἰϑδαίδϑοὶ ἰὴ ἰἢ6 ἔα. Αμά 
Ὥονν Ῥεῖοσ, νυἱ{}} ἢ ἙΠαγδείθγβιὶς ἔεγνουγ οὗ αἰδβροβίτοη, (ἴ0 Γ6- 
πον 6 8}} δι οἷ βυϑρίεϊοη ΟΥ̓ ἱποοπβίϑ ΠΟΥ ΟΥ ϑροδίϑδου, νυῆϊο ἢ δι. ἢ ἃ 
4υσϑιίίοη ᾿τορ 6) δηκοἰραῖεβ ἢἰβ οομῃρδηίΐοηβ, δῃὰ ἰῇ ἴἢεῖν ὨΘΠ2Θ. 
ΘηΒΟΓΒ, ἴῃ νϑῦ. 68 δι 69. [ογὰ, ἴο ννβοῖνγ σδὴ ννὰ ρῸ ; ἴπου πϑεῖ 
Βροόκϑῃ ψοσ 8 ννῃίο Ιϑδα ἴο δἰθγηδὶ βαἰναίο. γε θε]θενθ, 8η6 818 
ΒσΓΪ ρεγϑυδύςοά, ἐΠδὶ που ἀτὶ 6 Μεβοίδῃ, {πὸ ὅοῃ οὗἔἁἩἉΧ[ἢ6 ἰγυθ' 
Οοὐ." ὑ τὴιδὶ Ὀὲ οὐὈβεγνοά, {ππὶ ἴῃ6 νογὰβ οἵ Ῥεΐεγ ὉΠΟΥ͂ 8η 
ἡπαΐγεοῖ δβϑδυγαησοα οὗ (πεὶν βΒεο᾽ γ. Ηες ἀθεβ ποῖ 880, “ἦε ν]}} 
Ὠδνδι ἀεϑεγῖ ἴπθθ,᾿ Ὀυϊ δανοσὶβ ἴο ἴῃε σαμδα νυν (ΠΥ τοομία Ὠοϊ,, 
σου ποῖ. Βγ ῥήματα ννα ΔΓ6 πεῖα ἴο υπηάεγϑίδηά, ποῖ ἀοοίσηα ἐπ 
ϑεπεταί, Ὀυῖ {πὶ ρμᾶγί οὗὨ τἴ ν] ἢ Οὐχ [οχὰ ἰιϑδὰ )υϑὲ ἀε]νοΓεα οοη- 
οογηΐηρ; [1 186], 88 Ὀοΐηρ ἴΠ6 δυΐδον οὗ δπὰ ρυϊάς ἰο ᾿υπγὰη ἔε]]-, 
εἰϊγ. Ρεῖθὺ πιθδῃϑ ἴ0 88γ, [ἢδὶ ψ]αῖ οὐν μοτὰ ἰιδὰ ον ἰδυρἢῖ, 
νν85 Οδ)ου]δῖοα ἴ0 ργοάϊοε εἴθ τη 8] 88] ναίΐου ἴο ἢΐ8 ΠΘΆΓΟΓΘ, δπὰ (δαῖ. 
{πὸ ΟὨΪῪ πιεδηβ οὗ αἰϊαϊηΐηρ; [ἴ νναϑ ὈγῪ δοϊκηυν]θαάρίηρ; Ψ965118 89 ἴΠ6 
8οἷε συϊάς ἴο, δπὰ δυΐποσ οὗ οἴθγηδὶ βαϊναι θη. [!ἢ τῇς ννογάβ οἔ 
Ῥείεγ 8 μγοξεββίοη, ἴθεσα 18 ἃ γοιηαγκϑῦϊα ναγίουβ γι ΐηρ. ΤὮγεθ 
δηςίοηϊς Μ3895. δηὐ βοὴ γογβίοπβ, ἤδνα σὺ εἴ ὃ ἅγιος τοῦ Θεοῦ, Μϊο ἢ, 
͵8 γεοαϊνοὰ Ὦγ Οὐ εβυδο ; τπουκχὶν Πα οννβ ἴῃαὶ {Π6 σοτηπιοη ταδά- 
ἴπρ 'ἴ8 ποῖ ἰο ὕ6 815 16, Νονν, ἴῃ ἔδεϊ, 1 18, πη 8}} ργοθδ ὶ  γ τΠ6 
ἴγι6 οηδ, θαηρ διιρροτίοα ποῖ ΟἾῪ ὉΥ ἴΠπ6 ἰεβιϊ πη οπΥ οὗ δἰπηοϑῖ 8}} 
ἢ Μ55. Νεγβίοημβ, δῃὰ Εαδίμεσθ, Ὀὰὲ Ὁγ ἴπ6 ᾿ῃίθ τ Δ] (εβ(ἸΠΟΩΥ οὗ 
186 ρϑδϑαρα ἰἴβ861ξ, δηὰ τπ6 ὠδὼς ἰοφιεπαϊ, Ἡ Ἀΐο} τηυϑὶ αἰνγαγα ὃ8 
ἐδίεῃ ἰηῖο οοὐηϑίἀδγαιίοη ἰῃ ἀδιουμἱ ἰρ; ΟἹ ναγίοιιβ τεϑάϊηρβ. ΕῸΣ 
1Π6 Δρραϊϊδιίοη ἅγιος τοῦ Θεοῦ, ἃ8 Δρρ]ῖεά ἰο οἷν οτὰ, ἴδ ὑπυβυδὶ. 
11 ΟΥΪγ ὀσοθτβ οῆςα, δηὰ {θη υϑεὰ Ὀγ ἃ ἀειηοπίας, ἰῃ Μδικ 1, 24, 
δηὰ κε 4, 84. Ηεὶθ ἱπάεθὰ ἴῃ Δοίθ 4, 27 ἃ 30. οβ]ἰδὰ ἅγιος, 
παῖς, Ὀπϊ οὶ ἅγιος τοῦ Θεσῦ. Οη ἴδ6 οἴπεν παηὰ (6 βρροϊδίίοι, 
«ριστὸς, ὁ νἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἰδ ἔγεηιεηῖ ἴῃ ἴμ6 Νενν Τεβίδιλεηϊ; 85 70}. 
1, 80.11, 97. δηὰ ἰδ υβεὰ Ὦγ Ῥείασ ἰῇ ἃ δ᾽ πλι 8 ργοξεβδίοῃ οὗ [δι (ἢ, 
Μδιῃ. 16,16. Νονν βοῶ δα οδ]] θὰ οὖν ογτὰ ΟἸ χίϑί, '. 6. Μ68- 
ἰδ, δ6 οουἱὰ τοϑᾶὴ Μεδδίδῃ ἰῇ ΠΟ οἴδεσ δδθῆδα ἴῃδη τἷῃδϊ ἴἢ 
ΝΠ οἢ }εδι8 Πδὰ υϑῖ πονν ἀεβογί θα Ὠἰτ86] ἢ, Πϑίμ 6], 85. [86 -συἱὰα 
ἴο δηά δυΐπον οὗ οἴδγῃαὶ ξεϊϊοϊϊγ, πο νου] ἀεἰῖνος δγηϑεὶζ ὑρ 
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απἴο ἀεαίΐι, ἰο οὈϊδἰη ἴον πῆεη εἴεγπαὶ ᾿Ἰἴ}, δηὰ ἴοὸ (ἰἷς ἢ νὴ 
ΠΘΓΕΔΙ͂ΟΣ ΓΟΟ8}} (πΠ6 ἀεδά. Βυϊ {πᾶὶ ΕΥ̓ 1π6 πμϑῖηα υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
Ῥεῖεσ τοοδδῖ ἴο ἐἰδοίδγο (Π6 δα (Πίπρ, δηα (αὶ ἴ[Π6 ἱνγο εἰτ|ε8 δΓα 
ΒΥποηγπιουβ ἰη πε Νοῦν Γεβίδιηδηϊ (85 τῆν πιδίηἰδίῃ,} οδὴ ὕγ ΒῸ 
τθδηδ Ὁ6 μργυνεθ, ΕῸΓ ἐδ ραϑβδαροϑ ἀρρεαϊεὰ ἴο οὗ “οἢ. 1, ὅ0. δηά 
11, 97. οοπίδίη 6 ᾿υάμκαινεηῖθ δι ἃ ορὶηΐϊοῦθ οὗ ρβεβοῃϑ ἢοϊ διιβὲ- 
οἰθπεγ ἰηδιγιοῖοα ἰῃ (Ἰγίϑιίδη ἀοοιτίης, 8ηα ἅτε τΠπεγείογα οἡΪγ ἀΐδ- 
ἐοτίεαί, Ὡοῖ ἀοοίτίπαὶ; δηὰ ἔγοπι βυσὶ) δχργιοβδδοίοῃβθ πὸ ἀοοίεϊηδὶ 
ορίπίομδ σδὴ ὃε ἐεάυςοα οὗ ἀεπηοηδίγαϊθα. πη ἰδ εἰἰϑοουγρες οὗ 
οἷν [οτὰ, δηὰ ἰη (6 Αςἰ8 οὗ ἴΠ6 Αροειϊςβ, θα ἰ8 ποῖ ἴο ὕὈε ουπὰ 
Ομα μαϑδαζα ἔγοιῃῃ νυ] ἰοῦ ἰ δὴ ὕὈ6 μτγοτρὰ {δὶ «(}1εἐβ08 δπαὰ {6 
Αροϑι165 80 οοηὐοϊπεα υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἀπά Χριστὸς, ἰπδΐ ἴΠΕΥ̓ τῆν ὕ6 
ςοηῃδίἀογοι 88 δυποηγηίοιβ. Απηὰ Ῥεΐεγ ἰιδὰ πον δι )ογοὰ ἴΠε ἰη- 
διγυοιίοη οὗ οὐ [,γὰ ἔτ πιοῖὰ (ἤδη ἴννο γϑᾶγβ, ἢ δα ποαγὰ (δες 
νοΐεο ἔγοιῃ ἤδανθη ““ ΤΠἰδ 15 Υ ὅΘ0π,᾿" δηΐ 6 ἱπιεγργειοὰ ἴπ6 νογὰϑ 
οὗ {πὸ ἀϊνὶπα τηδ)οϑίγ οἵ ψφεδι8. (66 4 Ρεϊ. 1], 16. δ8.4ᾳᾳ.) Ηεδς δὰ 
πεδγὰ ἴδ ἀϊδεοιιγβεδ οὐ 96δὺ5, ἱπ νηοῦ π6 πὰ ςβ] ] οὐ ῃἱ πη5εἸ ἐδ 
Ἄοῆ, δηὰ διε ἃ ὅ0ο5 85 δῖ δηὰ ὅοζ νναῖ τῆς Βαίπον δίῃ δηὰ 
ἐοιῃ, δηὰ ἰδ ἰο ὕες νογοηϊμρεὰ ἴῃ δὴ δαυ8] εβτοα ἢ ἴῃς ἘδίἢοΥ. 
(8εε δ, 17 ἃ. 40. εδη4.) ΕἸ πα ]γ, ῃ6 π8α, δἵ δῃοίπον τἰπ|0, ργοίοδϑοα 
ἴο Ὀεϊΐϊονε Ψ266:15 ἴ0 ὈῈ ἐδέ δὸη οΓ Οοἀ (Νίαιϊ, 16, 16) ; δἀπὰ ἰδεῖ 
Ῥτοίοεδσίοη οὔὖν ον μβαά ποῖ θην ἀρρτγονθὴ, δυὲ ἐχμγεδδοὶγ ἀεοϊαγεώ, 
παῖ Ρεΐεν ἢδὰ οογῃς ἴο ἴΠΠ6 Κηονη]εῦβο οἵ ἰϊ ποῖ Ὀγ Ὠιιμλδη ὨιδδΏ8, 
Ὀυϊ Ὀγ αἰϊνὶπε ἰπορίταιΐοθ, Ῥπεγοίογα ἃ σδη παγάϊγ Ὀ6 ἀουδίει! "ϊ 
ταὶ Ῥοίον δὰ τεΐεγεηοε ἰο ἴῃε αἰυΐπο παέμτο οὗ οὖν [οτὰ, ἤδη πα 
οἰ ἢἰπὶ νἱὸς τοῦ Θεοῦ (οἡ ψὨΐοἢ, ἀρρμεϊϊαιίοπ τψὋὸ ἤανα ἰγεδῖϊθὰ 
ἃ 1,14. 

Οὐ {6 δἰγἰ κίε εοηξοβοίοη οὗ Ρείοσ οὖὖν 1 ,οτγὰ ἀ ά ποῖ, ποννενογ, 
Ὀεεῖονν ΔΩΥ σοπμιηδηάειΐοη, Θδρεοία ἢ Ἰεδῖ πὰ δῃοι ὰ θεὲ [πους ἴο 
δεοὶς υδίη κίογυ ; γεῖ ἴ οἷά ποῖ γε)εοῖὶ ἴἴ, ἰεδὲ 'β δῃουϊὰ {πο ΌΥ 
ἄδην ἴδε ἴσῃ. Ηδ νν8ὲ οοηΐδηϊ υἱἢ Ἔχ μογίΐπρ (6) ἴο μέγεευσεγε 
ἴῃ τΠδῖ ργοίεδϑδοίοη υνοἢ) Ῥείοσ πδὰ τηλάς ἴῃ ἴῃς πδπια οὗ τἢθπὶ 4]}. 
(Τἰιδη.) Δι ἀπ ϑαπηα ἴἶἰπ|εὲ 6 σανε ἰδ ἴο υπηπεγοίαπαὰ (ἢδὶ 
ἘΠ 6 Δἀαγοηϊιοη ννουά θ6 ἰοδῖ Ὡροὴ οπε οὗ ἴπθη,, τῆ δ που ρἢ ἃ 
φεϊεεἰειὶ αἰκεὶρὶε, γοῖ ψψ88 αἰδαεοϊοα δηὰ δὴ ΘΏΘΓΩΥ ; [ῸΓ {παῖ ἰ8 16 
δ6η86 οἵ διάβολος Πεῖα, δηὰ οἰϊεῃ ἰῃ (6 Νινν Τορδίαπιοηι δπϑπὰ 
ϑορίυδρίηϊ, ὶ 

ΓΗΑΡ. νΥἹ]. 

Ὁ δῖ ἰδ τεϊαϊεὰ ἴῃ {{||8 ομαρίογ ἔγουν 10---Φὶ. τοοῖς μίδοο αἱ εγυ- 
δαΐθαι δυουϊ δἰχ τωομ!β Ὀεΐογε ΟΒτίοι᾽ ἀεδίἢ, δὰ ἰδ δἀμλγαΟἷῪ 
διἰαριεὰ ἴο {6 ῬυΓροδαβ οὗ ἐπ 5 ασερεῖ ; δἷποςε ἰπογοΐῃ ἀγε οοηϊδί ποὰ 
ἀΐδοοιιγβοβ οὗ ουὖζ [μογὰ, δοιε ἸοΏρεῦ ἀπ βοῖ)6 δῆοσίεσ, ἰῃ νν ον Ὠ6 
ὀχ ἱ δἱϊοὰ τΠ6 πιοϑῖ βι γι κίηρ μὰ πιαπἰίεδὶ ρὑγοοῖβ οὗ (πὰ πιηβλοβῖν οἵ 
᾿ἷθ ρεγβοῇ δηὰ οἴῆςε, δηὰ ἴδε Ἄχοαίϊδπος οὗ ἴδε Ὀθηεβίβ σοηίογγε. 
ΤΠ ννοτάβ μετὰ ταῦτα δὶρη Ὗ τοι ἴΠ6 (ἰπλεῈ οὗἁ ἴΠπ6 Ῥαββονει, δηὰ 
ἴον Πα! ἃ γεᾶγ. (ΓΙ δη.) 

8. Βγ (Πα ἀδελφοὶ τε πημοεδηῖ {Π6 Κίἰπδιηεη οὗ οὖν [,ογὰ, ραέτγμείεα, 
νπαίτιοϊεε, σοσπαιὶ. Τ]ιοβα συάθ, δηὰ 848 γεῖ ὑον ]Ἱ ] γε ὰ ρεγ- 
5009, ΟΟΒ ΒΟ )] ο ἢ ἴο σαν [6 οὔϑοιγε Ποοῖκ ἴῃ νοῦ 6 ᾿ιδὰ 
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ποῦν ἴοο Ἰοηρ ὕδεεη Ὀυγὶοὰ, δηἀ τοραὶγ (ο ἴῃ ρτεαῖ τηδσὶ οἵἉ ἰδϊεπὲ 
δηᾷ ργοϊοποίοῃ, {Π6 πηοῖγορο 8, δὰ ΟΡΘΗΪΥ δῃμθνν ᾿ἰτη56]} 848 ΝΜ εβαδίϊδῇ. 
“ ΕῸΓ πο ομβ," δ88Υ ἴον, ““ ἶιο ἀδδῖγοβ ἴο ὈδοΟΠΙ6 ἔδποιιβ, οὐοοεες 
οὐδουτγὶψ ἴον ἢ 8 πιΐσ ἢν νον, Ὀυϊ Φητεῖ ἐν παῤῥησίᾳ εἶναι, ἱ. 6. 
ἐν τῷ φανερῷ εἶναι, ΒεεΚ8 ἴο σοιϊη ἰηἴο ρυ]]ς νἱονν. 

5. οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ ἐπίστευον εἷς αὐτόν, ἱ. 6. Ὠϑἃ ποὶ ννὴῇδι 
τορι Ὀε ςα]]εἀ 1 ἢ ἴῃ ἴῃ, δἰ Ἰεδϑῖὶ ἢοῖ 88 Μεοεδίδῃ. 

6. ὃ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἔτοιμος. Οὐ δύναται---- 
ὑμᾶς. “ΤΠ δεωβε οὗ {6 ὑγογ(8 ΔΥ ὍΘ ἴῃ }8β ΟΧργοββθα : “"Αηγ (ἰπ}6 
ἴογ τΠ6 )ουΓΠΕΥ͂ ἰ6 οοηνοηίΐδηί ἔογ γου. ὙΠ ννοῦἹὰ ἢ88 ὯῸ οᾶυι86 ἴο 
᾿δία γου, πο Τερονα ἠοῖ πεῖς γαγα, Ὀὰϊ ἰπϑϊαϊῖα {Π6 1}. ἘΕῸΓ 
οὕπω ἴῃ νεῖ. 8. τοίίυ5, Μ|1], Ὑγειδιοἰη, δὰ (γθοθαοῦ, γοδα οὐκ, 
νν ἰοῦ ἰ8 τἢι18 μὰϊ ἔογ οὕπω (48 οἶδ), οὐ νὺ» πᾶν ὃὉ6 ιἱηάἀεγείοοά, 
Πεπλήρωται 8 εαυΐϊνταίεηϊ ἴο πάρεστι, ῬὮΪΟΝ 18 Γεδὰ ἴῃ ομα Μϑ. 
ἀουθ 1688 ἔγοπι ἃ ρ᾽οβα. (Τὶ (Ὠγδη.) 

9. ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς. ΤΠ8 15 8 ἔογυγυΐα οὗ σοημοχίοη ἔγα- 
ᾳυξηΐ ἴῃ 1:18 ἀοδρεὶ (85 ἰῃ 20, 14. 20, 922.), δηὰ τὺ 06 οχργεβϑεὰ 
Ὀγ αἰφιε ἰία, απὰ εο. (Γ᾿ πηδη.) 

Ἰῷ. γογγυσμὸς πολὺς περὶ αὑτοῦ ἦν, ἱ. 6. ἴπεγα ννα8. ἃ νυ Βραγίηρ᾽ 
ΟΥ ϑεογεῖ αἰθουθϑδίοη οὗ (ἴδ δυθ)εοῖ. ὍΤΏεΥ αἰ ηοῖ νϑοηυγε ΟρΡΟΩΪΥ 
οἰ Ποῦ ἴο ργαΐϑα Οὐ οδβηϑυγα ἢΐπ), ἔδαγίηρ ἡ ἴἢ6 ομδ ἢδπή τῃ6 τ] - 
Ὠἰϊγ οὗ τπ6 συ ]ογβ, πὰ οὐ ἴΠ6 οἵεν ἴῃ6 δηρεν οὗὨ ἴῃς ρϑορίθ, ΤωϑῃΥ 
οἵ ποῦ ἔδνογοὰ ἢἰηι. (ΤΙ [{π]8Π.} 

16, 17. Ηεγε “9661: βδῆαννβ {ἰδ Ὦονν ἰἴ σομθ68 ἴο ρΡ855 [Ππδὶ 6, δῇ 
υηϊηβίτυοί οὐ ρεδϑδηΐ, Βῃουϊὰ παν [Πἰ8 ἀϊνὶπα Κπον]οάρθ. ““ [τ ἰβ,᾿" 
ΒΆΥΒ ἰδ, ““ ποῖ 80 τηοἷι τηΐη6 88 ἴῃ6 ΕΔΙΠΟΓ ; ῸΓ ἴΠ6 πορδιῖνα ἢ88 

. ΠΘ6ΓΕ (88 νΘΓῪ Οἰ6Π) ἴπο ἔοτοθ οὗ ἃ οοτηρδιδίίνα ραγίίοϊθ. (86εὲ (1488, 
418.) Ουγ [τὰ τλθδπ8 ἴο 580, ἴπαὶ 8 ἀοσίγίηα 15 ποῖ 8 ΟΥ̓Π, 
ηβϑιηυσἢ 85 ἢ6 ᾿ᾶ58 ποϊζον ἰοσγηΐ 1ἴ ἔγοι Ὠδη, ΠΟΓ 16 ἰϊ (ἢ6 ννογῖκ 
οὗἩ πὶ ΟὟ ἱπνθηιοη ; δηα {πογοΐοσε ὑπαὶ 'ϊ ἰΒ ηοἴ οοπηροιιπαεά οὗ 
Ὀυπιᾶη Ορἱηϊοῦδ δηὰ ἔληοϊεβ. Ηδ ο8}}86 1ἴ 8 Βαέλοτ'Σ, ΡΑΓΟΪΥ 1Πη88- 
ΟΝ 88 ἰἴ ρὑτοοεοάρα ἔσγοπι ἴπε δίμεῦ, ννὰ8 ἀρτεθδῦὶε ἴο ΗΪ8 νν}]] 
δηὰ σοι ηϑεῖ5 ; μαγιΪγ ἱαϑιο ἢ ἃ8 ἢ6 τηδηϊεϑίβ ἢΐ5 Εαῖμογ, απ [Π6 
μνδηβ8 οἵ ἴἰ ΕΙΠΕ, ἔοῦ 16 βαϊναίίοη οὗ τηθὴ ὃν Οἢνῖθῖ. ὅ8ὺ {πὲ 
διδαχὴ ἀοε5 ἠοῖ πηεβῃ [ιϊ8 ἀοοέγίε ἱπ φοπεταὶ, Ὀὰϊ {παῖ μεΐποῖμαὶ ραγῖ 
οἵ ἰϊ νι σῇ δ8 τεΐίδγεηςα ἰο (ἢγίϑὶ δηά 6 οουη568 οὗ ἴῃ ΕἌΙΠΟΥ 
ἴον (Βε δα ναιίοη οὗ τἵπθ ὉῪ Ηἶ9 ϑοῆ. δΔηὰ [ἢ]8 ἣἢς ῥγοϊεβϑοὰ ἴο ὑ8 
ἀϊνίηο, 85 σοπιΐηρ; ἔγοιῃ ἢϊπη, 0 ργοσεθαοὰ ἔγομῃ ἴῃε Εδίπογ, δηὰ 
νν85 ἰη(ἰγαίο } Υ οοη)οϊηδα νν}}} Ηἰπ). [ἢ ἔυτγι πεν μτγοοῦ 96808 ἃρρθ8}8 
ἴο ἴα ἀοοίγηδ ἰζβε! , ἴθ ἢδίυγα δηὰ 40} 1168, δ 4150 ἴο ιι86ὲ δηὰ 
Θχρουίθηοε ; ἴογ τὸ θέλημα αὐτοῦ ΘΟΧΉΓΟ5868 ἴἢ6 ννῇοϊα οοιιηβοὶ οὗ 
αυὰ ἔον ἴδε δαἰναιίου οὗ δ, δπὰ ἀξηοίεβ ἢοΐϊ ΟὨἷν ννῆαὶ (6 Ὺ τηυβῖ 
4ο, Ὀυῖϊ ννδί {πον τηυϑὶ δείξευε, ᾿ξ {πὸ γ νουϊὰ αἰϊαΐη (ἰαῖ δαἰναϊίοη. 
Ουν [(ογά, αἱ 6, 49. οαἰ]οὰ ἴὲ {π6 ψνοῦκ οὗ (χοά, ἐεχρ]δἰηΐηρ; ἴ ὉΥ 
“4 ({ῃδΔῖ γε δῃοιαά Ὀε]ανα οὐ Πὶπι ἤθη; δ Ὠαίῃ δοηῖ. (ΤΙ ιἰπδη.) 

18. ὁ ἀφ᾽ ἐαυτοῦ λαλῶν, ᾶἃς.. Ηεχε οὔἐν. [,ογά Πα δυρρ!ϊοὰ ἃ ἔγεβῃ 
οτἰἐοτίοπ ἴγοτα ννῃϊοἢ (ἢ ἰγυἢ οὗὨ ἢἰα ἐοοῖΓ 6 ΠΥ ὕὉ6 Κηοννη, 
)υἀρεά, διὰ ἀρργονεὰά. Τηδ το] 6 δνυβηρΈ Ἰο8] ἢἰϑίοσυ θυ πἀδη}Ὺ 
εδιβε8 ἰμαἴϊ δέεδὺβ οἷά ποῖ ἰθαοῖβ ρα Ὁ] οἷν ἴογ ἴΠ6 δοαυϊδιτοη οὗἉ 
ἔλα, οὐ νν»ὰὴὰβδ ἱπῆιδησεὰ ὈΥ Δπ)  ἰἰουβ τηοιΐνεϑ, Ὀυϊ παῖ 41} ἢ}6 
ννογάθ, ἀδοάθ, δηά μυγροθοῦ ᾿ἰιδα ἴον {πεῖς 8ο]ς οηἀ {πὸ ρσίοτν οὔ ἀοί, 
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δηὰ {π6 ρῥγοιηοιίοη οὐ Ὠιιπ!δη βαϊναιϊΐοη. ΝΟΥ ἤθη ννὸ 866 δηγ' 
οπο βεεΐκ οὴΪγ {ες βίογυ οὔ σοὰ δηὰ τ. βαϊνδίίοη οὗ πιθῆ, ννὲ εδῃηποῖ 
θυῖϊ ἱπίεγ ἰπδὶ Οοὐ ἰδ νυν Πίπι, ὮΥ Ηἰἶ8 οὐν μεου αν δη ΡΓΟΡΟΣ 
δδοίϑίαπορ, ἴῃαιὶ Ηδ 88 διημί ογοά Ὠΐτη [ὉΓ ταν! ηρ᾽ 8Π6 ΘΟΥΓΥΪ ΠΤ᾽ 
ἱπίο οἴδθοι Ηἰ8 οοι56]5 ῸΓ ἴΠπὸ δαϊ ναι θη οὗ ἤθη, δηὰ τπογοΐοτε (ἢαῖ 
᾿ἷ8 ἀοεϊγίης 8 ᾿ηϑΔη 6866 δη ἀεἰϊνετοά ἰο Ὠΐη) ὈΥ ΟΟά 85 ἃ τηεδῃ8 
ἴον εἴεοιίπρ; {Πα δαϊνδίοη. 

Τῦυδ δὰ ουγ [,οΥἱή δΔἀἀυσεά ἀΓριδηβ ΟἾΘΆΓ δηα σοποϊυβῖνα, ὈΥ̓ 
ὙΠ ΟΝ ΔῊΥ ΟἿΘ περ ὯὨπ σοην) οοα {αἴ Π6 νν88 δοηΐ ἔγοπῃ οι, δηὰ 
{παι πἰδ ἀοοίγί πα δὰ ἀοὰ [0Γ 18 αιἴπογ. Βυῖ (5 δῖ οὐγ ογὰ 
σου!ὰ ποῖ ὄχρϑοῖ ἔγοπι ἴΠ 6 «ειος; ὙνΠΕΓΘΙΟΓΟ Ὧδ 588 γγ8, “ Υαε ἐο ηοῖ 
ὄνθὴ []ΐονν (6 ἀοσιγηα νυῆϊο ἢ ἴοσδες σάνα ιἱπῖὼ γοῦ ; τηιοῖϊ 1688 
τηἷπε, ἴον οἰ πεγνῖθα γε ννου]ά ηοὶ ρὶοῖ (ἢ ἀφοϊγιιοιίοη οὗ δὴ ἱπηοσεηῖ 
Ῥεύβοῦ. Αηὰ πον (ἤν, ἱπαϊζηδηῖ δἵ [6 οἴᾶγρε οὗ περίεςί οὗ {Π6 
Ἶανν, δπὰ (Πὲ ἱπηρυίαίίοη ΟΥ̓ τηυγάσγουβ ἱπιοηςίοη8, ἐχο]αὶπι, “ ΠΟ 

μοῖΒ (ὮΥ ἀεδιγυοιίοη ἡ ἴποὰ γί τηδὰ ἢ (ννεἢ ἰθ ἴἢς 86π86 οὗ 
δαιμόνιον ἔχειν ὮΕΙΕ δἃηἀ ἱπ ΟἴπαΥ ρΆββδρ65 : 85 90]1. 8, 48. 10, 48. 
ίο ᾿ πιαά, αι 4180 ῥοοίϊἢ. (ϑεε Βο5 Εἔχετγο. ἴῃ ἢ. 1) οἷἱν [οτγά, πῃ 
ογάογ ἴο ἀεπιοποῖγαϊε ἴῃς ᾿η]υ5ῖῖοα οὗ {ποῖγ ἱπιρυϊαιίοη, δηὐ ἴο δῆενν 
πὶ ἢδ ϑρ6ᾶκ8 ἴῃε ννογάἀ8 οὗἩ ἰγυῦϊ δηά δοῦσγηθβθ, Γ6Ὸ4}}95 ἴο {ἢ 6} 
τηὶπ5 νυνὶ ἢ6 πδὰ δὺ γζεοθηςν ἀοπα, παπηεῖν, ἤδη δ πεδὶοα {Π 6 
βίο πηδῃ οὐ {Πα βα δ ἢ ἀδν, δηἋἃ ΠΟΥ ΓΑΒ ΪΥ παν π8ὲ] σα! υπνηϊαϊεά 
Ὦ]Πὶ 88 ἃ Βα ΔΙ ἢ ὈγοΆκοσ, “Νοῖν (εοηζπυθβ 86) ψῆδὶ 15 ἰδυν έν] 
ἴο γου, 28 Ἰαννυ! ἴο 36. Ὗοιι {πη 11 τίρσηςϊ ἴο μογίογιη τἢ6 οεσο- 
ΤΟΩΥ οὗ εἰγειμπιοίσίοηπ ΟἹ ἴΠ6 ΒΑ ὈΒτ ἢ ἄγ. [9511 ποῖ, [ΠποΓεΌΓο, ᾿ανν- 
ἴα] Γ πὲ ἴο δαί διηΐβαγαῦϊο ϑυθθγαῦ οὐ πὶ αν. Υοῦ ἀρρεοα] ἴὸ 
ΜΜοβε8.8 μιοοεμῖ, δηὰ δ0ει!86 πιῈ οὗ οἷη. Βιυῖ Ὀοίῃ ηγιδὶ Ὀ6 σοη- 
ἀεμηποὰ οὐ Ὀοΐῃ ἀρϑοϊνοά. Ουὖυγ [τὰ τπϑὴ δάκβ ἴῃς ννο ΡΥ 
δαμπγοηϊ του μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε, 
ἄο ποῖ ρ888 δι ρογῇοϊαὶ δηεὶ ργεοὶ υἱϊδῖς ἰυάρσηγεπί, Ὀυΐῖ τυῦῦαὶ 15 ἴγυς 
Δηᾶ ͵υ81. ὙΤὨΐθ8 ἀγριυμηδηΐ μΓΟΌΔΟΪΥ δ, ΠΑῪ πηυδῖ πᾶνε Πλή, σοη- 
5] ΘΓ Ό]6 εβδεοϊ οα ἴῃ πηϊπάβ οὗ {πε ἤν εγβ, δπεὶ {ΠῸῪ οουϊά ποῖ δυῖ 
866 {π6 (γι οὗ 11. ὅϑότγε, ᾿ἴ 6668, γϑοορη δοα Ὠΐπῇ 88 (ἢ6 βΔΠ16 
νῇο πὰ ποα]οα ἢ δος τηδῃ : {ΠΟῪ γοιο θοῦ ἴῃ6 ΠΟ Πα Π8 
οὗἨ {6 συ οῦϑθ δρϑίπϑὶ ἢΐπ, δηὰ ᾿γυδῖ ἕδνα Κηοννη τῆῦγὰ οὗ {πεῖν 
μαίγεὰ ἴπᾶπ αἰὰ ἴΠ6 ἔογεϊρῃ οΥγ τειποῖς ζενθ. ὙΠΟΥ ΠΟΥ Ὀερὶπ ἴο 
ὈΠπΠαογβίδηα ἢὨ8 ννογάβ, Ἔπιογίαδίη τἤογα ἔανουγαῦϊα δε ἰ πιο ηἴβ γοϑμεοῖ- 
ἵηρ; ἢ), δηὰ αγὰ Π}} ἰηο] δα (0 Ἔβρουβα ᾿νἷ8 σδιῖ8δθ. ἼΠΘΥ ΘΌρΡΟΒΘ, 
ἴοο, μας (6 τυ θοῦ τοῦ ὰ ποῖ πανὰ ρίνθη Πῖμ 1 56 Ορρμογίυ οὗ 
Ρυθ] οἰγ ἰεδοϊί ρ;» ̓π]688 {πεν πὰ τπουμῇ {πα τηΐρν ρΓΟΠΑΌΪ θὲ 186 
ΜΜεβϑίδῆ. Οἰΐδθῖβ, ἤόννανοσ, Ποῖ νγεσα ννῆο ἀουδίο. ὙΠΕΥ πδὲ 
Ἰεαγηθὰ ἔγοῃ ἴδῖγ τηδϑίοθ παῖ (πε οτἱ πη οὗ ἴῃε Μεϑϑίδῃ ννϑϑ 
Ὑ ΠΟἾ ἀπκηονη; ἴῃδὶ ἴῃ6 Μεβδία. ννου]ὰ οοπιθ, πὸ οἠ6 ἔπει 
εὐἰόποο; (παῖ Π18 Δ ΟΡ δηὰ τοῖποσ νου ὰ ὑὈ6 υκηοννη. “. ΤΏὮΟ 
Μεβϑίαν (88. ἴπ6γ) νν}}} Ὀ6 ἁπάτωρ αῃὰ ἀμήτωρ. Ἦονν {6 8ογῖ δ 68 
οουϊε [}1 ἴηῖο 1Π18 ορίπίοη, 'νῆδη (δ Ὺ [δὰ δι ςἢ οἰεαν ῥγθ οι! 5 ἴο 
(6 ΘΟΠΊΓΑΙΥ ἴῃ ϑογρίυγε, δηὰ δὰ οὔσς (εβ{1βεὰ ἴο Ἠεγοὰ (δαὶ 
{Ππς Μεβϑίδη ννδϑ ἴο βῃσίηρ; ἔγοτῃ Βεῖ Π ἢ θ), ϑ6θ 8 [ΡΌΪΥ δοι θη θη ηρ': 
ἱπβοιγυσοῦ {Πα ἴο {Π18 δϑοπ)6 οὗ [6 ρϑορῖὶβ δὲ νεγ. 44. Ἀρροβὶ. 

[τ ἀρρϑδϑγβ, μβοννανθγ, (παὶ ἴΠε86 ἀου δ ἀἰά ποῖ 80 της τεϑρεοῖὶ {ἢ 
»ίαοε οὗ (τε Μίεϑ58: Δ} 5 δίν υ, δ ἔΆΠΔΪ ἀπὰ παίΐοη, 885 ἢ 5 ἔδί ποῖ 
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δηὰ ποῖ ΠῈγ, ὍΠαβο, εβρεοία!γ, {πον τπουρθι ννοι!ὰ 6 θὨ Κποινη, 
8δη4 γΓεοπιαΐῃ 80. ““ Νονν (ϑ0 1Π6γ} {1:8 τηδῃ ννα 8}} Κῆονν, δῃὰ ἢ 5 
μαγεηίαρο " (ογ πόθεν, κα ἴμ6 1,81 ππάδ, ἰβ υδϑὰ τοί οπ]γ οὗ 
ὈΙΓΙ ΠΟ Ιδοθ, ὑὰϊ ρμαγεηΐαρε, Ἔνθ ἰῇ ἴπε αγεεὶς οἰαδϑῖσαὶ νυγὶ[6 9). 
“Βυῖ 1|.6 Μεβοίδι (οοητίθαα {Π6 7} ἢ 860 συῦλα ἴῃαϊ Π0 οπα 8} 8]} 
Κηον ἤεηοθ ἢ6 49 Ὀδ6η ὈΟΓΙ. ΤὨΐ8 ἀουδί νναβ ϑρεοίουιβ, δηά 
δι ςἢ 88 (ΠἸδογῪ φου]ὰ ποῖ Θδϑῖγ τοχονθ. (71ι{πιΔη.}) 
᾿Βυϊῖ 858 ἴΠεῪ νγεγὰ ἀἰβρυῖηρ τπμοη 18 τορῖς, }εἐ808, Κπονίηρ {πεῖν 
πουν 8 δη γοβϑοηΐῃρβ, ἴοοῖκ οοσαϑίοη, ἢ] ἰθδοίηρ, ἴο ΟΡΘΗΪΥ 
88 Υ, ““Υὰ Ὀο(ἢ Κπον τε, 8ις. (ΙΔ η.) 

29. εχ οὖν [μογὰ ργλϑηῖβ, ἱπάθε, {πὶ (Π 6 δ εννθ Κπονν ἢἷ8. Ὀἰτα]} 
δηἀ ρμαγεηΐδρθ, Ὀυϊ ἢδ αἵ ἴΠπ6 ϑ8η1ε {1π|6 ἀϑϑενεγαίεβ παῖ, ποῖν!ἢ- 
βίδιἱηρ {π|8, ἢ6 88 σοι, ποῖ ὈΥ ᾿ἰ58 οὐσὴ Δ [ΠΟΡΠΥ͂, Ὀιζ 18 (ἰῪ 
βεηῖ (ἀληθινὸς ὑεΐηρ; ἔογ ἀληθῶς) ; (παῖ τῃοιρὴ {ἢν Κηονν Ὠΐ8 
Ῥατεπίαρε, ἴον Κηον οὶ ἀΐπι, ποῖ τ6 οΘομ!ηδοὶβ οἵ Ηϊαλ ὈΥ ν»]ιοηλ 
πε πδὰ ὕδεω βεηῖ, Εἰμι ἰ8 ἴον ἤμην. (ΤΙτπηΔ}.) 

80. ΥῃΠ6 τππ ρϑορ)α ἂγὲ ἴπι58 ἀϊβρυτίηρ οη πε ορίηΐοη ἴο ὑὰ 
ἔογπιοὰ οὗ 6βϑι18, {πε υ]εῖβ (ἔὉΓ (686 ἂγὰ ὑπεουδιοαγ ἴο "6 Ὠοτὸ 
υπηάετγοίου πὰ ἴὸ τπδθπὶ 8 ορροεοα {π6 ρρορίε ἴῃ ἴδ ἐοϊ οννπν; 
6ΓΒ6} ἴα Κα σοιη56] ἴο Δρργεποηὰ ἐἰϊη, ἃς. Βαϊ νογθαθ ἴΠ6ΥῪ, ν᾽ ΠΟ, 
ἔσοτι {πεῖν Κηον θύρα οὐ {Π6 ϑογίρμὝιγεβ οὐρῃϊ τὸ δᾶτα τεσορηΐδει 
)εβ}8 88 {6 Μεβείβῃ, γεῖ μεγϑιϑίοὰ ἴῃ οὈβιπαὶθ θεθη)αὶ ΟἿ δἷβ μγο- 
ἰθηϑί 8, ΤΔ ΠΥ ΟΥ̓ [6 μεορὶε (νγὲ ἀγα 014) Ὀεϊίογ αἰβροβθα {πὸ 
ἐπειγιςῖθ δεέϊουοα οἡ ἐπι. Απὰ 1 1Π6Ὺ ννοῖα ποῖ ΠΥ μεγδυδε 
παῖ Ψ{εϑὺ8 ννᾶβ (ἢς δεβεϊδῃ, χοῦ τΠῸῪ πιόγα ἰηάπςερα ὕγ ἴπα πιαρηπὶ- 
ἴυάς οὗ 8 ἀδει]δ ἀπά (Π6 Ἔἐχοει πος οὐ ἰνἷ8 ἀἰϑοουγβεβ, ἴὼ δοοουμῖ 
᾿νπι αἱ ἰεαϑί ἃ Ργομπεοῖ, οὐ αἰνεῖν συμηπι ϑϑοπθα ἴθϑο θεν. 

Δηὰ πον τς Ρῃαγίϑεθθ δηι Ῥυίεϑὶβ ([. 6. τῆι Ι{1615) Ὀαϊηρ; 
ἱηγηλθα ΟΥ̓́ΤΠ 656 ϑμεθοῆθθ, ἔγοηιν [Π|8 εἰπι6 ὑδρὶπ ἴὼ ΘαΊμ]ΟΥ ἔοτοο 
ταδί οὐἱν [ογὰ, δμὰ ννυπαῖ τῆν να πἰιπαγίο ρμ]οιεα βεογεῖϊν, [Π6Ὺ 
πονν μυϊ Ἰ ἴΌΓΟΣ Ορϑηγ, Ὀγ ογάογίπρ ἴῃς οἥῆοεῖο οὗ υϑιῖςα ἴο ἀρργθ- 
Ὠεπε πη 88 ἃ τηαϊείβεῖου. Ουγ [μοπὶ, ποῖ ἱρπογαηΐ οἴ [Πεἰν ἀδϑίρπδ, 
γοῖ τεπιδίπαῖ πῃ ἴπ 6 ἰδιηρίε, δὰ σοηκημδεὶ (0 ἴθι: ὃι Π16 ἰοοκ 
ὑσοβϑίοη ἔτομι {ἢ ηςα ἴο δίρηιν ἴο τΠδι {παῖ ἐπ {1π|6 νοῦ α 5 ΓΕ 
οθηϊ6, ἤδη ᾿νΐπ) νῇο μγοϑεηῖ {ΠΕ Πα μεγϑοδοιίοι, {πο γ τνου ὰ 
νΠΘ ἢ δΌθοι ἀδϑίγα ἰὴ νδίη (Ὁ βϑο ἢ ἰ8 {Π6 6656 οὗ νϑὺ. 25. 'π 
νυ οἷ {πὸ Ριόβοηῖ ἴθπβϑοϑ ἤᾶνα πὸ ἤσγοε οὗ Ευαΐυγθ3). ὕὕὔροη [ἰϊς 
γῇ 16, ΟΣ ᾿υτὰ οἰ δροαῖκ δοπηονν παῖ Οὐϑοῦγοὶν δη ερηϊρλδ' σα] ν, 
88 ἱπαάοοὰ [νὰ ννᾷβ ννοπὶ ἴ0 ὁ, ἡ ἤθη ορεδκίηρ οἵ [ϊηρδ ἔυΐυγα, δηὰ 
νν ὨΙΟἢ νοῦ ποῖ ἴὸ Ὀ6 υπάογϑιοοα Ὀοίογο τῆς ονθηῖθ. Δηΐ, πογθονου, 
(45 Εγδϑηνιβ ποῦ Μ06}} Οὔϑογνθβ, ΟὈβοιγν Ὄχοϊῖοϑ αἰ ροηςο οὔ 
Θησυΐτν, 8 πὰ δἴον εΐῃρ; {8 ἰηνεθι ραίοα δηὰ ὀϊεαγεὰ ἃ}, 508} γ 
ΡΓοάμιοθβ 8 ἸΏοΤα οογίαϊη δἰ. Μογθονον, {{||8 δή άγθϑ, [πουρσῇ 
ἀϊγεοίοα τὸ ἴΠπ6 ρμδορίβ, νγὰδ τπηϑαπί ἴογ ἴπε Ἀι}θ 15 δηὰ [ἢθ μαγίγ 
νυν ῃ ον ρογβθοιῖθα 9608. Απε 4} ννᾶ8 τ γα γ (Ὁ1Π|1|οἡ ὈΥ ἐνθιῖβ. 
Αἱ {παῖ τἰπηθ, Ὠόνγονον, (ἢ 6 ζοιν9 οουϊὰ ποῖ υηάἀογβῖδηα ἢἰ8 τνογάϑ. 
υϊ ψῃδη πα 8ροΚε οἵ ““ ροΐπρ; ννῆεγα {ον οουἹὰ οὶ πὰ πίῃ, 
ἴΠδν δ ννῃεῖῃον πὲ νὴ] ρῸ, εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων, οἷἱ 
{ἢ βδδηδε οὗ νι ϊοῆ, Ἰραγηθὰ πο ἃγ6 ποῖ ἀργεεά. [Πα δαβί ξυιιηάρα 
ορ᾿ηΐοη 866 η}8 ἰῃδϊ οΥ 58] 1))45}1τ15 δηα Οἱ εΓβ. [866 ἴθ ἀπηοίαι! ἢ ἴῃ 
Ἰος. ἘαΠ.7 ὙΥ οι ον οὐν τὰ γοϊυγΓη α ΔΩΥ͂ δήϑννοῦ ἴο (ἢ}]8 ηιιοϑι Οὐ, 
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οὗ ποῖ, ("6 Ἐνδυρεῖίδι ἴδ ποὶ ἑοϊὰ υὑϑ: ὃὑυϊ με ἴδ παιταϊεὰ ἃ ἀΐφ- 
Ἤοουτδθα οὗ Ζ26δβυ6, ἴσοι ννμΐοβ ΔΗΩΥ͂ ΤΊΔΥῪ ἰδαγῃ ἰδ ἰσυς Ὠδίυγε δὰ 
μεγεοη. : 

ΤΊια ἰαδὲ διὰ ρτεαί ἀσῳ οἵ ἰἶα {δϑἴϊναϊ ποῦν γενν Ὥδατ, οὗ νοῦ 
1η6 9 εννε υδεά ἴο 88} {παῖ δα ννῆο πϑὰ ποῖ δοεὴ ἰπαὶ ἀδυ, δὰ δε6 
ΠΟ Τεϊυϊοίηρσ. [{ ννυδδ δοϊεῖηῃ, οἡ διοοιηῖ οὗ {πὸ ᾿ἰθαϊίοη οὗὨ ννδίεσ 
18δεη, ἰῇ ργεδῖ ροπῃμ, [εἰεοά ἔγοιῃ ϑίϊοδην ἰμ μοϊάεη νϑδβδβεΐβ, δῃά 
Ὀγουγμῶϊὶ, δηγίἀθὲ τ[ῃ6 ϑΘυμηὰςφ οὗἩ τηυδῖοαὶ ἰποιγυπγοη 8, ἴ0 [Π6 Τειημῖο, 
ὮΟΓα ἴῃς Ῥεγεβὶ σερεϊνοὰ ἰἴ οἡ ἴπῸ Ὠϊ ἢ ΙΓ, τυϊχοα ἰϊ νυν ῖιἢ νης, 
δηὰ ρουγεὰ ἰἴ οα ἴδε αἰἴαγ δηὰ ἴδ νοι. ΤῊΪΐδ δοϊθπηἶ  νγ88 ποῖ 
οἵ Ὀὶνίῃε ἱποιϊτυιϊοη, ὑὕὰῖ 65.800] 153πεὰ ὈΥ {πεὶγ δηοθβδίογα ἰῃ δα 
ΤΩΣΙΠΟΙΥ οὗ ἴα νυβίθς 80 μί ἐπι Ὁ} γ Ὀεδιοννεα ὈΥ ἴἢ6 [886 1168 ἴῃ 
(06 ἀεδοτὶ ; δηιὶ, 89 {πὸ ΒδΌὈΐ ἢ 8 δαν, ἃ δγγηῦοὶ οὗ ἴῃ Ὀεπεῆῖδ ἴο ὃ6 
δοῦ)6 ἰδ γμοιιοὰ ουΐ δηὰ αἰδρεπδεὰ ὃγ ἴῃ6 Ηοἷγ ϑρμίεϊϊ, ΤΏϊδ 
δουϊειηη ἤδοϊίνα! οὐγ [γα νν8 μἰεδϑϑὰ ἴο οοῃδεογαῖα ὈΥ ἃ πγοϑῖ γεπηδγ- 
Δ] 6 αἴϑοουγθα, ἴΠ6 διυῦ)εοῖ οΟὗἨἍ νυν» ἢ ννδθ δι ρρεβίεά ἴω πὶ Ὀγ Π6 
ΝΟΤῪ δοϊεπ)ηΐίν ἰἴ66. ΗἜ ννδ8 ἰῃ ἴθ ἰειηρὶθ, 6 δἰοοὰ ἰπ 8 μἶδοδ 
νεγα μ6 σουϊὰ ὕκ δεεὴ ὈΥ βυθοῦ οπῈ, δῃὰ ἣς δμοκε ποῖ ΟὨΪΥ ΟΡδηΪγυ, 
Ὀυῖ ν]1ἢ ἃ Ἰουὰ νοΐος, 89 ᾿ἔ ἀσεοϊαγίηρς ἃ ἱπίπρ νοι ἐς νγϑϑ οὗ ἴῃς 
υαἱπιοοῖ σΟηβοαυδηοο δῃουϊά ὕε Κηονῃ Ὁγ 4). Ηἱΐδ νογά8 ννεσα 
ἴΠε86 : ̓Εὰν τις διψᾷ, δις. (Τἰτ[πγδη.) 

87. ἐάν τις διψᾷ. Ἐνεῦ ΠεΓα οὔὺῦγ [τὰ 'νγ85 ρμἰεαβοὰ (ο ἰπάϊολία 
Ὀγ ειηϊρημδ ἴῃς δουηάξησα αηὰ ἐχοοίΐδποα οὗ 1Πς Ὀϊοδδίηρα ἴο ὃς 
οὐηξοιτεα Ὁγ, ἀηὰ Ἔχρεςιεὰ ἔγου, Ὠἰϊη. Ης πὰ, πονίενεν, οιηρίογοὰ 
ὨΘΑΡΙΥ {π᾿ βαῖηθ ΟἹ ἔοΣΠΟΣ Οοοδδίοηδβ. (566 4, 14. δηὰ 6, 85.) [κεἴ 
υ.8 ποὺνν ἰηᾳιΐτα, 151}γ, ἰπίο [6 ισογώς, Φάϊγ, (6 ἐλίπα, οὐ ἴῃ Ὀθ6)6- 
βΒι5 μγοηγίϑεὰ ἰῃ ἴπε86 ννογάθ. Νοῦν ἴθ ἐέγηδ, ἰπουρ Πιχυγαίίνα, 
ἐδηηοὶ δάμη οὗἨ ων ἀουδὶ, θεΐηρ; εἰρ]ογεα Ὁγ {ἢ πηυδῖ εἰεζαηῖ 
ΜΓ 6.9, Ὀ0Ϊἢ Οτγεεῖς δὰ [αἰἰη. Ῥγογὰβ εἰμηϊγίηρ; ἀυπβεν δῃὰ 
ἐλὶγεί, ἃτε, ἰῃ 4}} ἰδαηζυδροδ, υδεἀ ἴο ἀεποῖα ἐσαπέ οἵ, αἰνὰ ἀεδίγε ἴογ, 
ΔΩΥ τΠἰηρ : δηὰ ἴπι5 [6 ἴννο ἴδΥπι8 Ἔχργοβ8, δῖ, αὶ δεῆδε οὗ ἱπαϊ- 
ἕεῃος δηὰ ννϑηῖ; 4(Ϊγ, ἃ (εεἰΐηρ οὗ ἀεϑίγε. ΟὨγγδοβίοαι ἢ85 ννεὶ] 
ηϊεγργειθα ἴὴ6 ΜΟΓα8 : εἰ τις ἔχει προθυμίαν πολλὴν, εἰ τις ἐκκαέε- 
ται τῷ κόθῳ, τοῦτον ἐγὼ καλῶ. Νονν, πίνειν δῃρά ἐσθίειν, ἴο δαέ 
δηὰ ἀτίπκ, Ἰταρὶγ (ἢ6 τεοοριίοη οὐἉ ννῃαῖ τηδγ δαϊἰϑίγ ὨηρεΓ δηὰ τἢϊγϑῖ, 
1. 6. ἴα Κ6 αὐνὰὺ ἴῃ6 τϑηῖ, δηὰ αι ϑν {πὸ ἀσβδίγα, δηὰ μεπεγαίίψ ἴὸ 
Τεσεῖνα υῆδι τϑυ γεΐονα Ομε᾽ 5 βδηῖ, δηὰ βαι δ Οηθ᾽ 5 ἐδδῖγε, οὐ ὮΥ 
νυ ῆἰο ἢ ἠδ ΣΠΔΥ ὃς ἀεἰϊνογοα ἔγοιη δὴν ονὶϊ δυβογεὰ υπηάεν, δηΐ 
Ὀεοοτηα ραγίδκεν οὔ δηγ ζοοὰ ἀεοίγεά. ΤῸ ““σοῦ)ο υπῖο Οδ γί" ἰβ 
εαμϊναϊεηῖ ἴο Ὀε] αν ἴῃ ΟἸὨγδέ, ἰὼ {πάϊ δρεοΐα] δθῆδα νυν ον ἴΏ6 οου- 
ἴοχί ΓΕαυΌΪΓΕΒ, ἷ. 6. ἴο Ὀεϊδενα ἱῃ Ὠΐω) 85 οὔθ ννῖιο οδὴ ᾿ἰδεγαῖε ἔτγουι 
ννδηῖ, δηὰ ᾿ραγὶ ὑνπδΐϑοενεσ 15 εἰδδίγεά, 80 πους ἴον ἴΠ τρογάδ. 
δοιηον δῖ τῆογα οὗἉ αἰ Ό Υ δϑαπια ἐπμοσοηΐ ἰῃ 6 ἐλὲηφε ὀχρτγεβϑεά 
ὈΥ τποδ86 ννου 8. Οἱιν [,ογὰ, βρεακίηρ οἵ ἴῃς ρονογῖγ δηὰ πεοθβοὶ εἰθ8 
οὔ ιπ6 υπ)δῃ πὐἰηά, δηὰ οὗ {6 Ὀοηδῆϊ δ πυυνῆϊοῦ ἰϊ ποοαβ 8ηε}) ἐδδίγεβ, 
δον {δὶ ἢ6 σδη 88:97 ἴΠ066 στη δηὰ δρΡὶν ἰἰιοϑα Ὀϊεδβδίηρ. 
Νονν νϑυγίουιϑ ἃγὰ ἴ[|6 νυδηῖβ οὗ ἴπ6 Ὠυπιδη τηἰηή, δηὰ ναγίοιιθ 8 ΓΘ 
πε ζοοάθ νηοῦ ἰξ πεεάβ, δηὰ νυν ϊοἢ (ἢ εῖδι σομίεγα [ῸΓ δαϊναιίοη 
Ἰηδηϊιο, ἴοο, δα ἴῃ6 αἀεείγες οὗ ἰῇε υηπιθη κεϊηά, ννῃϊςἢ Ἰαΐνοι! γ8 
ὉΠΔδΣ ἐζηογβησο οὗ 86 ἰγυτἢ, ὉΠ θε]ϊεῖ, Ἔγγουβ, δηὰ νίςθβ, δπὰ ννῃὶϑιῃ 
μεθάδθ ἴῃ6 Κηον]ραζε οὗ ἀϊνίπε «Πΐηρβ, ἐδίιἢ, Πποίϊπεδδ, ἃς. Βυι 
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7εβὺ5 88 εἰ νεγεὰ, δη σϑη ἀδἰΐνοῦ 8 ἔγοπι {Π 686 ον 9, τη σΟὨΙ͂ΟΡ 
ἴμεδα Ὀδηθῆϊβ ὈΥ ἢιἰ8 ἀοοίγίποό. ΤῸ τυ ϊοἢ βθῆβα τηοϑῖ ἰῃίογργείοτβ 
ςοηῆηε [ἢ 956η56 οὗ [6 ᾿αδθαρθ, δηδ ἴδ ρΔΓΒΡὮΓΑΒΕ : ““  Πο30- 
δνοῦ 566 Κ8 ἴγυῖῃ, δπα ἀθϑῖγοβ ἴῃ. Καοινίεαρε οὗ ἰϊ, πλυδῖ ποῖ 56εἰ 1 
ἔτοτῃ Μοβεβ οὐ τῆ Ῥ])γίϑαθβ γΟὉ} Ὁ τωβϑῖογβ, Ὀυϊ ἤν ΓΕΘΟΌΓΒΕ ἴω Πη6, 
ἀγῖηκ αἵ ἴ06 οιιπίαϊπ νυ ϊεἢ 1 ορεη. Ηδβδ “ἀγίπκείς, ννῆο εϊϊευεί ἢ 
ΤΥ ννογάϑ. [κἰ Πίηι, [Ποτοίοτο, γτεσοῖνο τὴ6 8 ἴσο Γ οὗ ττῖῃ, δηὰ 
δάπινϊῖ, ᾿ἰδαγπ, 8δπα ἄρργονα μὴν ἀοοίγπε; δηὰ ἴμυ8 ννῖ}} [6 βαι ϑῦ 
Ν18 ἀεδίγοβ." Τΐβ ἰητεγρτγοίδιίοη, ἱπάθε, ἴῆ6 τδκς ἐοφμοπαὶ 86 6 Π)8 
ἴο ἔδνουγ ; ὃυὶ ἰϊ 4150 δἀπιΐῖ5 οὗ δοῖεν πηοΐς οὗ ἐχρ᾽δπδιΐοη. ΕῸΓ 
τΐ6 8 ποῖ ἴΠ6 ΟὨΪΥ δἰρηϊδοαϊίοη οὗ ἴπα ννοτὰβ ἐλίγδέ δηὰ ατίπκ, 
ὙΠ οἢ ΔΓ υδε γΑΙΠοΡ οὗ {Π6 ἀεδῖγε οὗ ροοάβ οὗ αἀπὺ ἀϊπά, ποῖ οὗ 
ἀοοείϊτίης δηὰ Κηον]εαρα ΟὨΪΥ ; 85 ἴῃ 4, 18 ἃ 14. 6, 58. δα 566 ἴΠ6 
Ὠοῖΐθ. Απά [ἢ 8 5686 59 Γεηυϊγεὰ ὈΥ̓́1ἢ6 πδίυγα οὗ ἢ (Πΐπρ' 1156} 
δηά ὈΥ ἴἢε οσοηϊοχῖ, εἐϑρεδοῖδιγ Ὀγ ἴα ννογὰβ ἱπηηγεαϊαίεἰγ Ο]]οννίηρ,. 
Ἧνε γε, ἱπογείογε, ἴο υηδεγβιαηὰ απν ροοάϑ, δβϑρεοίδ!ν ἴῃ β6 νυῃϊοῇ 
ΠΟΠΙ͂ΕΣ βαἰναϊοη. Κοιλία δἰ εἶ ῆδ8 {πὰ Πολγί, ογ ἴη6 Τ᾿ ΏΟΪῈ τηδῆ. 
Ὑδὼρ Φῶν 5 ἴῸΓ ὕδωρ ϑωοποῖων. [1 ἴθ υυϑοὰ ἴῃ ϑογίρίιγα 88 8 δγγ)θ00] 
οὗ παρρίποϑβ. 8ε6 4,10. ἤίυεγε ΟἹ ιοαΐετ τὰ 8180 8 βδυπρῦοὶ οὗ 
μἱεηΐγ, δηα δρρ[ἰεἀὰ ἴο νν»ῇῆκῖ ἰ5 σίνεη ἰῇ δυυηάβδηςθ. ϑυοῖ ροοΐϑ, ἰὲ 
ἦθ ἤογα βαϊὰ, ῥευσουσι, Ὁ} ἤονν, οχίεηὰ ἴὸ οἴϊεσβ.0. ὅεε Ζδοῆ. 
14,8. 

Βυϊ ννε αν 8 διιίποηϊὶο ἰηϊογργείδιίΐοη ἰῇ νοῦ. 89, τοῦτο δὲ εἶπε 
«-ἶθἰδοξάσθε, ἴῃ νος ἢ τνογάβ [ἴ τηαῖίογβ {{π||6 τυ πεῖ ον ἅγιον Ὀ6 γοδά 
οΥ πνεῦμα ἅγιον, ΟΥ πνεῦμα 5[ 0}, Οὐ ννβεῖεῦ διδόμενον Ὀε ροηυΐηα 
οὐ ποῖ (ννιΐοἢ ϑθοπιδ ἴῃ βάν Οὺ ΟὗἁὨ ἃ ρ]088), δίῃοα ἰἔ ποῖ Ἔχργεβϑβεά 
ἅγιον δηιὶ διδόμενον τιλϑῖ Ὀ6 υπάεγβίοο. Νον ἴδεδβε σ᾽ 8 οὗ 186 
Ηοΐγ ϑγίτί᾽ ννοσε ηυῖ οὗ οης Κἰ πὰ, διιῖ τηδηΐ οὶ, Ὀοτἢ ογαΐνατῃ δπὰ 
ἐχέταοταϊπαγτῃ. ΤὮε αιιεδίίοη ἰ5, τολίοὐ ἰ8 ΠΕΓΟ ἴο Ὀ6 υπάπεγοίοοα; ἴἢ6 
ΦΟΓΓΕΓ, ΟΥ (6 ἸαἴτοΓ, οὐ ὈΟΪἢ ὃ δπηὰ νεῖμεν [89 Ῥγοσηἶΐβθα οὗ ἃ ςο- 
Ῥίουβ Ὀεϑίονίπρ οὗ ν᾽ δ οὐ θε θνεγ ὈοοπρΒ ΟὨἿΥ ἴο 80,6 ςαι δἰ ἢ 
ῬΕΥΒΟΊ8, ΟΥΓ Ἔσχίθηδϑ ἴο 81} ἰῇ βεηογαὶ. Αηά ἵἤεγα δΓῸ Τθϑβοηβ νυ}! ἢ 
ΤΩΒΥ δε δπ) ἴο ΓΟΙΕΓ εἴπ οῦ ορίηΐοη ηοΐὶ ἱπιργοῦυβοϊθ. Τίιοθα τνῇο 
τοδί ηἴδίη ἰἢδϊ ἴῃς ὀχέγαογαϊπατν Ρἰ δ οὗ ἴῃς ΗοΙΪγ ϑριγῖ ἀγὸ ἤογα ἴο 
Ὀὲ υπηπεγοϊοοί, ἀρρεαὶ Β.βὶ ἴο 1Π6 οσσαϑίοη οὐ ὙὨϊοΐ {Π||8 ἀἰδοουῦβο 
τῆν Πα, δηὰ ἴδ δπίρταβδθ ορίογεα. ὙΤΠΕΥ στεραγὰ {}|6 ννογὰβ οὗ 
ὙοΣ. 37. ἐν δὲ τῇ ἐσχατῇ ἡμέρᾳ, διο. 88 ὈΥ̓ ΠΟ Ὠ]68}}8 δυρεγῆυου, 
δίησα Ὦγ 1ἢ6π| ἔπ Ἐνβηρεϊ δῖ τηοϑηῖ ἴο δῇανν ἰῃαἴ οὐγ [οΥγὰ υἱτοτεὰ 
τῆεδε νυογὰβ οὴ ἴϊε βαῦηδ ἐγ, δηὰ αἱ ἴΠπ6 νϑγῪ ἴἴγηθ, ννῆθη ἴδ τἰϊα οὗ 
Ἰἰθαϊοη ννδ8 ρεογίογτηϊπρ ; νη ΐοῖ, ΤΏΘΥ δαν, νν85 ἰηδίυἱοὰ Ὀγ (ἢ6 
ϑεννβ, 88 8 βυπιῦοϊ οὗἩὨΙΠ6 αἰνὶπα ρ᾽ 8 ἴο Ὀ6 Ὀεδίοννεα Ὀγ ἴπὸ ΗΟΪγ 
ϑρίγ. ΤὨϊ5 τὶϊε αβογαθὰ οὖζ [οτγὰ οσοαϑίοη ἴο ργοιηΐϑα ἴῃς ρ᾽ 8 
Κγγνῆδα ὕγ τῃ αἴ δο]ειηηἱ υ ; δηά, ᾿πήςδοα, ἴΠ6 ἰοΓΠ}8 υϑοα ἴῃ τἢἷβ αἷδ- 
6οι186 ΓΟ ἀεγνοά ΠΌτ ἴῃς ἔογιχ οὗἉἨ [αἰ δο᾽ εἶ : 4. ἡ. ““ 45: {πὶ 
Ὑνῖεν 18 ροιιγο ουΐ, δὸ ν»}}} τῆς ϑρίγιι οὗ Οοὰ Ὀδ ρουγεὰ ἔοτίἢ : 80 
ὙΪΗ 115 οἵ 8. θ6 ἰαγρεὶγ ἱπιρατῖθὰ Ὀγ τὴς ἴω 48}} Ὀεϊΐενετβ."" ὍΠΟΥ 
Δρρεδὶ, ἴοο, ἴο ἴἢς ἱηϊογρτγείαιίοη οὗ 851. Φοῆη δἴ νϑὺ. 39. τυ ογα ἰῖ 
οδηηοῖ ὕε ἀοηϊοὰ ἴπαὶ ΌὉΥ τὸ πνεῦμα 8Γ6 πιεδηῖΐ ἴῃς ρἰ 5 οὗ [6 ΗοΪν 
ϑρίγὶς Ὀεδίοννεα Ὁ οὐὖγ [οτὰ οἡ πα Αροβιῖεβ δηὰ ἢἤγϑοι (γι ίδηϑ, 
διὰ τῆοδε δχίγαοταίΐπατῳ. ἘῸΓ 1Π6Υ ΔΓῈ ΘΧΌΓΕΒΒΙΥ δαϊὰ ἴο ὕδνα Ὀθθῆ 
ποέ ψεί ρκίνοῃ, Δηἀ 80 γγεσὸ ποῖ ργεϑϑηῖ, δέσαμδε 6809 γγ88 ἠοῖ γεῖ 
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κἰον βεὰ, ;. 6. δὶ ποῖ γδοοῖνθ {16 Ὁ}} υϑ6 οὗὨ Ἰν6 Ὠϊνίπα πιλ)εϑῖγ, 
δήιεν πανίην τεϊυγτηο αηὸ ἤδανθῃ, δος 6 νου βοηἀ {6 Ποἷγ 
ϑρινῖτ, Ὀν νυ οὶ μα! γ τόσες οχιγδογ παν οἰ 8 ννεγα ἤγοῖ ἐπμαγίο 
10 {ἰπ6 Αμοδῖ]εβ οὐ ἴπ6 ὁἂγ οὗ Ρεηϊερσοβῖ, 8ῃ1 αἴζεγνναγβ ΌὈΥ ἰΠδη} ἴὸ 
ΟἴΟΓΒ, Ὁ Αεοἴδϑ 19, ὦ. ἑἐεᾳᾳ. Ερῆ. δ, 7. 5ε4ᾳ4ᾳ. ἔοιν. 1, 6. 8644. 
1 ον. 12 ἃ 13.) Βιυῖ τἰκὲ ογαίπατῳ μὐ 8 δ μίαςς αἰγοδαγ. ΕἸ- 
ὨΔΙΪγ, {πο ργούμυοε ἃ μᾶγα }]εὶ μάδβαμα δὲ 1.2, 1 2, δ γα οὖν [τὰ [88 
ιιδεα (ἢ 8816 ννογὰ πιστεύειν, δ} [48 μι ΟΠ ἰθρα ἴο ἡἐπι ἰλαὲ δεἰὶευεί ἡ 
[π᾿ ρονεσ οἵ ἀοίηρ; “τεαίετ υἰνπρ 8. ἴδῃ ἢ Ὠδὰ ἰοηθ; νυ ΐς ἢ οδῃ 
ΟὨΪΥ ὃς υπάετγείοοα οὗ μἰἔϊθ εσίγαοταίπατψ. Ἐτοι 4}} νυ}νῖο}}, {Π6γ 
τ(ὨϊΩΚ ἰἴ πιδηϊοοι ἰπαῖ ὑγ πνεῦμα ἰΒ ΠεΙῈ Ὠχεδηΐῖ (6 ἘΧΙ ΓΟ ὩΣ ΠΆΓΥ 
Εἰ νν πίον ννδιὲῈ 80 οορμίοιιδ)γ ἱπηραγίεα (ὦ ἰῃ6 Αροβῖϊεβ, ἀπ Ὁγ ̓ ῃθῶ} 
ἴο ΟἰοΓ8. 

᾿ Υ̓ρῖ ἰἴ ἰδ οΐ ᾿ππργοῦθθ!α ἰἢαι ἴ(Π6 μ1 8 ἤόγα ἴὸο Ὀ6 υπάογδί ουά 8Γὰ 
π6 ογαϊπατῳ Ὀεπεἤ 5 σὐπμποη ἴο 8} ὑδί!ενεῖβ : δἷἵ ἰεδϑῖ, [ἢ 686 8ΓῸ 
μοῖ ἴο ὕ6 ἐχείμαοά. ἔοτ, ἢγβῖ, οη {ἰπ εϑῖδὶ για ηοϊῃηνρ οαγίαϊ ἢ οδη 
Ὁς ἀεϊεγηιοα, δποα ἐλ ἰδ μοὶ οἶθδὺ (δῖ ἰϊ ννᾶ8 ἰηϑιϊϊυϊοα το ἰγριεν 
ΔΠΥ οἰ οἵ πε Ηοὶγ ϑγμίγιτ, θὰ ΓαῖθΓ σθθ)8 ἴο Ὦᾶνα δε δϑια 56 
ἴον ἴδε ρυγροβὲ οὗ οοπιηιεπηογαϊίῃρ, ἴῃ 6 σΟρίΟυ8 ΒΌΡ.ΪΥ ΟΥ̓ ννδῖθγ ἱπ 
πα ἀεδογῖ ; νῆϊοῦ, πάθε, οὖν [υγὰ ρρεδγϑθ ἴο ἤᾶνὸ Ὠδὲ ἴῃ νης, 
8διηΠ νοι δυμχιζεδῖθα {πὰ ννυγφ ““ ἐλ γεί, ἀγίπίς, ἰϊοὶηρ ὡὐαΐεγ, ῬΟᾺΤ 
ομέ, δα. [{ βθδηγδ, ἴοο, ἴπαὶ 6 νυ 5ϑ!δα ἴ0 (αὶ ΟΥ̓ [6 τηϊηα5 οὗ [ν}8 
ΣΆ ΓΟΙ 8 ἔγοσι ἴῃ νην οὗ παῖ σον, δηκὶ ἰὰγη ἴΠ6πὶ τὸ ἢ ϊπ|- 
661, ἰἢς ἐοιιηίαίη οὗ 4|} παρμίηεβθβ. Αρϑίη, [18 Ἀρρεβϑὺβ ἴο Ὀ6 γὸ- 
ηυϊγοα Ὀγ ι}Ἰ6ὸ οοπῖοχί. ΕῸΓ {1 ννογάβ8 οὗ νεγ. 37. οοηϊδίη δὴ ἰηλν18- 
[ἰοη αἰνεοιθα ἴο οὐέ, αηὰ ἃ ρμγοῃ) δα σοπηπιοὴ ἴο 84}. Βυῖ ἃ85 νῆδῖ 
φγοοδάεοε τηιϑὶ ὃὈδ Γεξεγγοὰ ἴο αἰΐ, 80 πιιϑῖ νθδῖ (οἰίοωδ. ἘΊηδΙν, 
16 υδᾶρα οὗ ϑογιρίυγε μογη 118 8 ἴο ππάεγβίαπα Ὀγ πνεῦμα, αἰ[8 οὗ 
χα ΗοΪγ ϑρίγιὶ οὗἨ ὄνον Κι, ὑοῖ ἢ Εχιγδογ ΠΤ δ ΟΥΑΙ ΏΆΓΥ. 
Ἡξεμοε ἰἴ ἀρρεᾶγὸ ἴπᾶϊ οὐν ]γά, ἴῃ νενῦ. 357. ἀϊά ἢοϊ τηόϑῃ δὴγ ροοέ 
ἐπ ρατέϊομίατ, 8ἃ58 ἰπᾶὶ οὗ ἀοοσίτπε δηά Κηον εῦμε, Ὀυϊ Ὀεπεῆί8 οὗ 
ΒΛΘΓΥ Κὶπα ΠΕΘΟΘΒΒΑΡῪ ἴ0 βα]νδίοη ἤεγα δηὰ Πογεϑἤϊον ; δηὰ {ἰιαῖ |16 
γιοίδεβει ἢ η86} 7 (6 80]6΄ διιῖ θοῦ δηαὰ ἔουπίαϊη οὗ 4] ϑβαϊναίίοη, 
λην 6α «'], ννῖηουϊ ἐχοορίίοῃ, ἴο τεςοῖνα ἢΐη 886. βοῇ, δηα ἴο [δι 
Ῥγοπι θαι θεπεῆϊῖθ ἢοθῖ οσομίουβ, δηα Παρμρίῃθ688 πηοϑῖ ἐχαδεν ηΐ. 

ἽΓΠεδο, 8η6 (85 ἰΐ 860}8} ΟΡ {ἢ ϊπ|ρ58 ἴο [8 εθοςῖ, Βροκεῃ Ὀγ Οὐ 
Τωοτὰ, Δ πουρ ἢ ἴΠῸῪ νι γα ποῖ δ [Ποϊο 1} υηάἀειθίοοά, νοὶ ναΓ οὐδ 
εἰϊεοίεα {[κ6 τηϊπὰβ οὔ {π6 δυσίίογθ, Εὐι δοιηθ (νν6 ᾶγὲ ἴ0]4} δἰ ἢ 
88 {ΓΠἸΞΉΥῚῸᾶΧ8 Ργομθεῖ, οἴεγβ ςοηϊοπάεα τῃδὶ Ὠ6 ννὰ8 ἴῃς ΝΜ ββίμβῃ 
561, ΟΥ̓ Ππἴ8, όννενογ, οἱ ει 5 ἀοιθῖεή, βίης 6 Μοββίαϊὶ νν88 
μοί ἴο ἃ.ῖδε ἔιοιὴ Οαΐδίεε (ἴογ [ΠῈΥ δι ρμοβο Ψ26βδ8 ἴο ἴίαᾶνε ὕθβθῃ 
ἸῬο͵γη δ Ναζαγοίῃ, νῆα πὰ Ὠμα Ὀεθη Ὀγουμῆϊ ὑρ, πὰ δὲ μᾶγαμ δ 
165]464). [ἢ δὺ πιιλεσγοιδ ἃ ὕυὰγ οἵ Ρι16818, 56 ΠΟΥ, δ Γ18 σοηδυ}5, 
ϑηκὶ Ὠυοσίογθ, ποτε ννᾶϑ Π0Ὸ Οπ6 ὑεϑιοβ Νοοάδῃγιθ, ννῆο, αὐ βι 
τουηδοῖβ 8580 ἀεβρεγαίεὶν δ ἰοκρα, βἰοοα ὑρ ἴῸΓγ ἴῃ οαυδὲ οἵ λιυιϑιὶςα. 
ΤΙνο ννογαϑ οὗἁ Νἰςοάειημβ, ““ 1)ο1}} Οἱιγ ἰανν ἡυλάρια δὴν τη Ὀείογα ἷῖ 
ἤθαν ᾿νπ), 8η4 Κῆον ννῆδϊ δα ἠοοϑῖ," 8θὸπὶ ἴο Ὦϑνε ὈδΘῺ βρόῖθῃ 
Εἰ πον ἴο ἀεΐεηα [ἢδ σα: οἴ ψεβϑβ, Ογ ἴὼ ὄχοῖιδα Ποβ6 νν)}ιο ἑανουΐ δὰ 
Ἰη πὶ, δηὰ ννθοιμ {ἰεγ ννουλὰ ποῖ ἤᾶνα Βεβιιδίεαὰ ἴὸ σδὴκ νυν {πε 
ἔοο ἰδἢ πὰ ἱξῃογδαηΐ γαῦῦ]ε, δηὰ μιοποιηςθα ννον ΠΥ οὗἉ ρυηϊβδτηρηῖ, 
35 ν1]6 ἴὼ ἴδ μῆς οὗ ἤθη, δῃηᾶ Ἔχβρογαὺῦϊε Ὀεΐοσε Οοάὰ. Νιοοαεδιηυϑ, 



41. 95Ψ0ΗΝ», ΟὈΗΑΡ, Υνἴ]. ΥἱΙ1- 58] 

οννανοῦ, 80 τορι ]δίοα ἢγ,8 βρθθοῖ, 88 ἴο ὑγίηρ ἔογιναι ὰ οηἷγ τυνῆδῖ 
ταΐὶριιι Ὀὲ βαιὰ ἔογ ἀδῷ ρεϑοῃ δοουϑβει, ὑὰϊ ἠοῖ γεῖ ουηνϊοιεα. Ης 
Δρρδβ]β ἴο (ἢ6 Ἰανν, νυ Ὠϊςἢ ἔου 8 δὴν ἴ0 Ὀ6 οΘοῃἀοπηηεα ὑῃῃεδγά, δηὰ 
᾿ιβ οαι86 απο. Τὸ {8 }υβῖ 8ηα δαυϊία!ῖα ορὶ πίοη 8 οοἰ δαρια8 
σοὨἰδηϊρί ου]γ τοϊοσὶ: “ς Αγ (ῃου α'80 ἃ (ΑἸ αὴ δ 8 ἔδνουγεγ 
οΥ̓ τΠ}5 τηδη,᾿ δα ΐηρ;, ““ ϑοάγοι, δῃά Ἰυοῖ : ἴοῦ οιι οὗ ΘΔ] δὲ ἀγίβοί ἢ 
τὸ Ῥγορδεῖ. ΑΠἡ δῆβννοσ ποῖ ΟἿΪγῪ ἰπιρίουϑ, Ὀὰϊ ἔαἶθδ6. Νοοάδηλιιβ 
δὰ ῃοῖ 5αἰα [παϊ ἐδ εσα5 α τορἠεί, ἨὯΟΓ Ἔνθ παπιεὰ ᾿ϊἷπι; αὐὰ 
88 ἴ0 {Π|| αἴτεον ροβιτίοῃ, ἈΠ. νν88 τη πὶ [65}}} υπίοιι 666, 51:ὴ06 ΟΔἢ 66 
ἀαά ρτοάιιοςα ΕἸ), ΕἸ 508, Απιοβ, ἀπά Ηοβεδ. (ΤΙ([πιδη.) 

ΓΗΑΡ. ΨΥΙ1. 

. Οκ ἴ}ιὲ δυϊπεηκ ον οὗ (Ὠΐθ ἠδγγαίίοη, οὗ 88 τνοιηδη ἴακϑη ἴῃ 
δα τογγ. ἴἤεγα Ὧδβ ἰοηρ Ὀδθη ρσγοαῖ ἀουδί δΔιρθοηρ ἴθ ἰδασγηδι, Ὁγ 
ἸΠΔῺΥ οὗ ψῃοπὶ ἰΐ ἰδ Τοραγάεα 8ἃ8 βρυγίοιϑ, ΟΥ, αἵ ἰεβδϑῖ, οὗ δυβρίοϊοιβ 
δι ογῖγ. [866 ἴῃ6 Απηοίδι! Οἢ8 8ιιρΓὰ Ἰη ἰος. ᾿. 479. 86η4.--Εαἀἴ.] 
πὰ (ἢΐδ ηοΐ νυν ῃουῖ τεάϑοη ; ἰμουρἢ, 1 ἰ θ6 ποῖ ρεπυίης, μονν, 
ἢ Δ θὲ δεκεά, σδη ἰΐϊ ἕδνα σοπηα ἰηΐο ἴῃ ἴοχὶ ὁ δ βἴοσῃυ 56 6Π}8 
ἴο ᾶνα ὕεεη ἐουπάρα ἱπ ξαεί, δῃεὶ ἴῃς οἰγουπιβίδηοοβ ἴὸ αν ὨδΔΡ- 
μεποα 88 ἴδγα παγγαῖθα ; {ποὺρ]} ἰτ νν88 ποῖ γεοογάβα ὃν «οὐιν, διιῖ 
Ὀεΐηρ; ἢτϑι ὑγεβογνοα Ὀγ ογαὶ ἰγδα το, ννα8 ἴπθη τυ το ἀονγῃ ἰπ 
ἴε τηατγρίη οὗ βδοηε Νῖ58., δρὰ ἔγοιῃ; (ἤδῆσς ἰγαηϑέεσγεα ἰηΐο {116 
ἴοχίῖ. (Τιιι δὴ.) 
Το {15 Ὠγροινοβίβ, όννετεγ, ᾿ξ πᾶν Ὀς οὈ)εοϊεά, τπαΐ (ἢ ΒΙΟΣΥ 

οουα ποῖ ᾶνὰ Ὀδοη ἰοπᾷ ᾿απάδα ἀόννὴ ὃὈγ ογαί ἐγααλέϊοπ, Ὀυϊ πχιδὶ 
Ὦδνα ἴδει οοιημλ (6 ἰ0 ρΆΡΟΓΓ 858 ΘΑΥΪΥ 88 δϑουΐ ἴΠ6 ἤγβί σθηίυσν, 
δίηςε ἴἴ 5 οἰϊθα ὈὉγ Τετέμί αν 88 ἴογιηίηρ ραγί οἵ ἴπε ἰοχῖ, δηὰ ἱϊτ 18 
ἔουπά ἴῃ δοιὰ οὗ ἴΠ6 τηοϑῖ δηοϊοηῖ Μ85. (ϑεε. δὐθονθ-"ηδηοΒοα 
Αππηοίδιϊοη, οἱ ταΐπον ΠὨ᾿βϑογίδιί οη.) ; 

1, ἐγὼ εἶμι τὸ φῶς τοῦ κόσμον, ἼΤθο56 δηὰ {Π6 ἔΟ]]Ονν Ωρ; νευβ68 
ϑεοῖῃ ἴο ὃς ἃ σοπεϊηιϊιαίίοη οὗὁὨ ἴδ ἀἰδοοῦγϑα αἵ 7, 38. ““1 ΒΥ ΠηΔῺ 
{Πἰγϑῖ, ἰοῦ ἢϊηι οοὴθ υὑῃΐο τπ6 δηὰ ἀγίηκ," ἃς. Ἡρηορο νν}} τυγα 
ΟἸοασὶν ἀρμθᾶγ τ δθηδὲ οὗ ἴΠπ μβγεϑθπῦ ραββαρδ, ἴὴ ψῃ !οἢ Ψ6ϑὺ8 ὑγο"» 
ἔξβϑεβ ἢ ἱμβε ἢ νυν μα 86 ἢ6 πδὰ ἀυπε Ὀεΐογε, Οηἷγ ἐπιρίογίμρ᾽ Δηοῖ ΠοΓ 
πιοίαρθον, πὰ {πα} τ Κ6ὴ ἔγοτῃ {πὸ σὼπ. ΕῸΓ 88 ἴπαϊ ἸΠΪΏΔΓΥ ποῖ 
ΟἠΪΐγ ρῖνοβ ἐϊφἠέ, Ὀν Ἰηνραγίβ ἐΐΐε δὰ υἱζουτ ἴο 4}} ογεαϊεὰ (Ὠίῃρυ, 
80 Οδεἶβί ἢοΐ ΟὨΪγΥ δη] ρα ἢ 8 ἴΠ6 πληα, Ὀυ αἰδὸ ρῖνεβ 16 δηἀ 88]- 
γαϊΐοη, . Νονν 1ἴϊ πηι8ὶ Ὀ6 οὐϑεγνοὰ τπαῖ ἐσπσελὲπῳ ἰκ6 ἐγχμέϊ, ἀοὸβ ποῖ 
ἔογιῃ ἴΠε δυθ)θοοῖ οὗ [Π18 μαϑϑᾶρ8. [ἴ νν8ϑ5 ηοΐϊ ἃ ἐδαοδογ οΓ ἐγμίὶ ἰῃκί 
6 2ὼ6νγ8 δχμεοοίθα, διαϊ ἃ ϑαυίογ. 11 18 πηδηϊοσῖ, (μεγείοιο, (μα 
ὃγ ἐϊολὲ οΓΓ ἐμὲ τοοτἰὰ (νον {{π|6 15 ϑεἡ αἵ 9, 5. δηὰ 12, 46.), 68ι8 
Ππιοδηΐῖ, ποῖ ἐδξασίιου, Ὀὰΐ ϑατίουγ, απὸ ἴΠδῖ οἵ ἴἢ6 ννοῖα Ὠυϊηδη Γβοο, 
ΤῈ πε δὰ οἰ όββθη ἴο βρϑαῖς πὶ 16 γα] το π|8 (ἡ οὮ Του ννῖβα ρα ΓρΟδ68 
Ὧ6 ν»ὰὼϑ μ᾽ αβεα ποέ ἴο 40), να ννοιἹὰ μὰν ϑαϊκ(ὶ, “1 δηι 116 ϑανίουγ 
ΟΓτιια ννουνἹά, ἴμ6 (ἢ γίϑι, (Π6 Μοβοϊ ἢ." Βτοη) ἴῃ6 1.56 οὗ {}||5 [6 Τῆι, 
᾿ιοννόνον, οὐὐ !νοτὰ μυγροβεὶν δὐϑίδι θα, ἔογ οὈνϊουβ Γδαβοηβ, δηὰ ἢ 
1ἴ5 μίασα εἰμ] ογεὰ οἰεγβ, τηθῖαρμονοδὶ, θὰϊ εαυϊναίεηῖ, ὍΤΠδ 8686 
οὔ {{πῸ μᾶϑϑᾶρα ὨΙΔΥ Ὀ6 ἴῇυ8ϑ ΘΧρμγαβθοά : “1 δηλ 16 ϑανίουγ οὗ ἴῃε 
Ὠιιπ)ᾶη Γᾶζο ; ἢ6 ΨΜΟ 5}4}} δι Όγασα πη6, 514}} Ὀ6 ἐδ] ἱνοσοα ἔοι αἱὶ 
τ ΐϑοιν, δηὰ ΟὈϊαϊῃ Παρ μίηθ88 ἤδὶθ δηὰ Ὠδιθδίεγ. ἡ Τῆδ τηθδηϊηρ 
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οὔ τπ6 τοῦς βεο}5 ὁ ἴᾶνο Ὀδεη σΟΙρμτγεπεηάθα ὮΥ {πὰ Ρ]ια 8668 ; 
ἔοτ, βδἷυπιθ])ηρς αἱ πὰ τηϑρηϊ δα οὗ ἴΠ6 οἰαίπι, 1ΠῈ τοί ἴὸ 
γε ογεήδηςθ, δῃὰ ἀο ποῖ ᾿εϑίιδῖε ἴο ὀρϑηγ οὐ)εςῖ, ἰδ ἢ 15 ἀἐπεο 
«εἰ (χα Οἡἷγ νυν 688 ἴο {6 ἱσιτἢ οὗἁἨ ἴτ, δῃὰ 89 τῃαῖ [δϑιϊ ποῦν οδη- 
ποῖ ὕὲ γχεϑοοϊνοά, ῃ6 δϑδοι (00 ἰδ υηϑυρρογίεά ὈΥ ρμιοοῖ. Ἴζὁ {}||6 
Φεδυϑ γα ρ]} 165 ἰῃ νῈν, 40. ““ΤΠοιρἢ 1 (ὁ ὕξαγ {Π|8 ΠυροιΓδῦ]ε (εἐβιϊ- 
ὨΊΟΠΥ͂ οὗ τηγϑεϊ, γεῖ ἰϊ ἰδ ποῖ (6 688 για δηὰ ᾿νογίῃυ οὗἉ ογεαϊῖ; [ὉΣ 
1 ἱηονν," ἃς. “Ἰἔγε Κπονν οὐ ννου]ὰ ὑείίενα {πῶὶ 1 διη δεπῖ ἔγοιι 
6 Βαῖπεν, δὰ (παῖ γ οουηδεῖβ αν [ῸΓ {πεῖν ἐπ γοιγ 88]- 
ναιίοη, ἰδ γὰ νου] ά πᾶν ἔδϊἢ ἰπ ἰἢ6 (οδ ΠΠΏΟΠΥ (πον Ένεσ Πο- 
ποιιγϑῦΐο ἰ τὰν Ὀ6) νυ ΐο ἢ 1 Ὀεδτ οὗ τηγϑεϊ ἢ. 5.6 ἅγε δοουβϑίοποά 
ἴο Ἰυάμχε δἼοοογήϊΐηῃρ ἴο ἴδ δχίθγηαὶ Δρροδίδησθ, Ἵοδιγίθ ἄννδΥ 
ὉΥ Βυπιδὴ μϑδυΐομβ, δηὰ νναγρεὰ ΟΥ̓ ῥγε)υάΐοεβ ; ἰῃογεΐίογε, γοὺγ 
λυήϊρπιεοηῖ ἰ8 απδουῦπὰ, ἴῃ φεοὴ α αππενῦ ἃ Ἰυάρε 0 οἱ, πὸῦ ἀοἱΪ 
τορι ν οὗ τανβεϊξ, Βυϊ ἀνθ τνεγα 1 ἴο ὕεδῦ ἴπε πηοϑὲ ΒΟΠΟΌΓΣΑῦΪ6 
ταδί ΠΟῊΥ ΟΥ̓ τυ βοἷΓ, γεῖ ἰζ ννουα Ὀ6 για, δηὰ ννογίῃυ οὗ [αἰτἢ ; ἴοῦ 
ποὶτ μον δὴν { ΔΙΟΏ6, ΠΟΙ ΠΥ ἰδ. ΠἸΟΩΥ δ Αγ, Ὀυϊ Τὴ} Ἐδῖθποῦ α]50 
ΓΟ υδηὶ τως, δι (ἐδ θὰ οὗὁἨ τη6, παιῃεῖὶυ, Ὀγ ἴπ6 Ῥγορμοῖβ." Οὐυγ 
[τὰ εἰηρίονβ ἴα δαπο κἰ πα οὗ ἀγσιιπιθηῖ 88 δ ὅ, 37. κεηᾳ. “Βυϊ 
(οοπιΐηυθδ Π6) ἰΐ 8 ογάσϊηοα Ὁ γοὺγ ἴᾶνν ἰῃδῖ [Π6 ἰεβι ̓ ΠΟΩΥ οἵ 
ἔννο νυν» [68968 ἰδ τνο ἣν οὗἩ ογεαϊῖ. Ὑδπεγείογα οὐρῆϊ αἷδὸ τὶν ἰε8[ἰ- 
ΤΏΟΩΥ Οὗ πλγβεϊ ἢ ἴο Ὀς τπουρϊ νου ν οὗἁ ογοάϊῖ, δίησε ἰΐ 'δ ποί οὗἁ 
ΤΩΥΔΕ ΙΓ οὐἷγ, Ὀυϊ ᾿ἰΚαννίδα οὗ ν Ἐμοῦ, νν Ὸ πδῖῃ δοηῖϊ τγθ.᾿" 
(ΤΙ δη.) ᾿ 

48, ὅταν ὑψώσητε τὸν νἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τ. γ. Ἦξετε ἀρϑίη οἷιῦ 
Ιοτὰ 85 δροκεη δηϊμιρδιίοδ! νυ, δηα τπδὶ ἔον {πὸ νυ ϑαδῖ μυγροθβαβ,; 
δἷῃςο, 85 ἢδ οουϊά ποῖ δήάγεβϑ ἱἤεπιὶ ἰη ᾿ἰἰογαὶ ἰογαβ, [6 ἰπηϊοπαάθά, ὈΥ͂ 
δι ἢ 5ογῖ οὗ ὑὧθεουγα ἐχργεβϑίοημ, ἴο ἰΔΥ͂ τὴ» ϑιιοἢ δεθάβ ἰη ἴῃ6 τηϊηἀ5 οὗ 
(η6 ΠΕΟΔΓΕΙΒ, 85 τοὶρῆςϊ Ὀτίηρ ἔυγι ἢ δουπάδηϊ μγούϊοε, θη τἢ6 
δτϑηῖδ δυάδι ἴο δῃουϊὰ πάν σοπια ἴο ρᾳ88. 1716 1 678] βεη86 δηὰ 
1Π)6 σεϑὶ πιθληϊηρ; τγ85 δῆδνγῃ ἢν 6 ονδεηῖ. Οὐ [,ογὰ ἤογὰ δἰ κα 
ἴο ἰιΐδ στο βχίοη (85 ἰη 8, 14, 14, 82), ἀπὰ ἰεβίβευ 8 Πορε (δαὶ 
16 79ενγα, ννῇο πονν γεΐυβα ἴο Ὀεϊίανα, τὺ, δἵ βοπὶα ἔπΐυγα (ἰηε, 
δοκηον εάμε Ὠίηι ἴο "6 ἴῃς Μεδβδβίβδῃ. (Τιιπδὴ.) Τίνα ουτγεϑροηά- 
εῆςθ οὗ (ἢ ενδηΐδ ἴο πε μτο οοη ἰδ ἴοο οὔὈνίοιΒ ἴο ποοὰ |}1}υ.5- 
τγαιίοη. 

81, 82. Τὸ {Π|5 ἀἀασιοη!ίου 9 681185 δι] οἷ )8 ἃ ργοηιΐδθ, {ἢ γθοίο]ὰ : 
ῃδπηιείγ, {Πἴ τἢο8ε ν ο Πᾶνα νυ ἢ ΟΠ ϑἴδηου ρογϑενογοὰ ἴῃ {8 ἔα ἢ 
ἴῃ Φοδυβ, 8)4}} γεοοῖὶν ῥγεέ ἴῃ6 δανϑηϊορα οὐ Ῥείῃρ [ἰ5 αἰξεὶμ[68. 
Ἐογ ἰἴ 15, δΌονα 81} (μην 5, τοαιΐγεα οὗὨ 8 ρεπμὲηε αἰδοῖμ]α οὗ (ἢ γίϑι, 
{πδῖ Ὠς δοκοον]εῦρε ἴῃς διίλεγ ννῦο δεπῖ 6 θυ, πὰ {πὸ ϑυη ψῆο 
ὙὙᾺ5 δεηἴ Ὀγ Πίηι 85 ϑανίοινγ οὗ 6 πυπιδη τᾶοθ. Νὼὺ οἴμεγ, ἴῃ Γ6- 
ἔογα, ἐδ ὃ6 ἃ ρεηιίης αἰδοὶρία, ΟΥ ἢν γεάβοῃ ἴο ὄδχρϑοῖ βδἰνδαίϊοῃ. 

ΤῊΣ Ζεοοπα δἀνδηΐαρεα ἰδ6 [πΐ6. ὙΠῸ 54}} ἄποισ ἰὴ ἐγμι. Βγ 
ἀγυιῃ 158 Πεγὸ (85 οἰβθινθεγε ἰῇ ΟΌΥ [γα 8 ἰβεοῦγθθ8) τπθᾶηῖ, ποῖ 
ἰνΐ6 ἀοείγὶπο πῃ βεπεταί, Ὀὰῖ 118 γγίπιατῳ ἠεαά, Ὠδιηοὶγν, τῃδῖ ρματῖ οὔ ἰτ 
ἢ Οἢ ἰγοβϑῖ8 οὗ ἢ πη86 1, 88 ϑανῖοιῦ, δὰ ἴΠ6 8016 ψυΐάα ἴο δὶ} 58]- 
ναϊΐοπ, δπὰ αἷδοὸ (ἢ Ἐδίμοσγ, δηὰ ἢ 58 διἰστὶ υἴθθ, Ἔβρεςῖδ!ν πἰδ ἤθηα- 
φΟΪοΠοδ, 88 ανϊησοά ἰη ἴπῸ ρΪδη οὗἁ βαϊνδιοη Ὀγ Ὦϊ6 ϑοῆ. (866 ζῃογὸ 
ΟὨ 1,17.) “ΠῚ (88γ8 ουν [γὰ) γ6 ν0}}} οοπίίηυθ ἰπ δ ἢ, γε νὴ} 
Ὀ6 ΘΥΘΓΥ ἀδὺ τογα δηά πιο οοηνίποεὰ, δηὰ υπάοτιϑίδη, ὈΥ. ἐχρο- 
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τίεπος, ἰπδὶῖ 1 δδνα {ΥὈΪῪ ΤΔ]]ε τηγϑοῖῦ (86 ϑανίουν." ὙἘΠ8 ΟΓ 
[μον ἀρ}6 418 ἴο Ὄζρεγίεποθ, ἀρὰ δ ογα δὴ δρυπδηῖ δά υοϊὶ Ὁ] Ὸ 
ἔοι ἴμοηος ἔογ ἴδε τγυ ἢ οὗ δ15 ργοϊεβδίοη, τῃαὶϊ Πα ἰ8 (ῆ6 ϑανίουγ 
(ας ἰὴ. 7, 17). Νονν εχρετίθηςδ, 85 ᾿ΐ 18 ἴῃ δἷἱ οἴμονγ (Ὠἰηρβ, δὺ 18 ἐξ 
ἢ γεϊρίουν πηδῖζεγϑ ἴῃς Ὀεβί ἴθδοθεσ. ΕῸΓ πέσε ἰΐ 16 ἢοϊ δηουρἢ ἴο 
Κπονν ννβαῖ ἰ5 ἴο ὑς δθε]ενεα, δηά νυβαΐῖ ργδοιίδεά, δῃὰ νῆῃδιδογα ; 
Ὀυιῖ τῃἷ6 ἸΠΘΟΤΥ τουδὶ Ὀ6 οατεὰ ἰηΐο εὔεεοί, Ὀ6 βδἴγεηρι οηθαά ὈΥ͂ 
δαδὶὲ πὰ Θδηδῆτιηθὰ ΟΥ̓ ργαοέϊεο. ᾿ΓΏΘΠ νυν} ἃ τηϑῃ δι ρῃ δ. 68}}Ὁ 
ἤεεὶ ἰἴ8 ἴγυϊῃ, αὐ] ῖγ, δηά ὄχοεϊθηςα, δηὰ θὲ Ἔχμογὶ πγθη(8}}γ οοη- 
γἰῃσοα ταὶ τἢ6 ἀοοίτία οουἱὰ ποῖ ὕὈ6 οὗ Ὠυμηδπ ἱῃνοητίοη, Ὀυΐ 
μιιδῖ ὃὈ6 Αἰιυροῖθον ἀἰνίπα, δῃὰ δίοης ρῥγοζηοῖίνε οὗ ἴγσιβ δῃὰ Ἷοοη- 
ϑῖαπί Ὠδρρμίηεββ. 

ΤὨς ἐλίγὰ δἀνδηΐίδρε ἰ9: “ὙΠ (ΓΌΓ 5}|811 δ Κα γου ἔγεδ." Νοῦν; 
1μ6 ψνογὰ ἐλευθεροῦν, ἱῃ (Πα δηϊίδηϊ ἰδησύάαρεβ, 19 υϑοὰ νυ ἢ [ὯΣ 
ΟΓΟ )αϊ δ τΠδη 1η ἴΠ6 πηυάθγη τοηρτεβ, δηκὶ ὄχργθβθεθ ἢοΐ ΟὨΪΚ 
ἐδετίψ, Ὀὰϊ 4͵50 8 ο7ες5. ΑΒ (6 [,δἴϊη ἐϊῥεγίαβ ἀδηοῖοδ ἢοῖ ΟἾΪΥ 
ἔγοεάοπι ἔγοηι δβεγνίτυάδ, Ὀυϊ 4}} [Πδ γεἰρ ἢϊ8, ἱπηγγι ηἰτ65, Δηα δανβῃ- 
ἴδλρεβ οὗ οἰ ΖΘηδηϊμ, δ0 ἐλευθεροῦν δ ;Ὦ!ε8 υοΐ ΟἿΪΥ ἴο ᾿Ἰθεσγαῖθ 
ἔοι ον 9, Ὀυϊ 8͵5ο ἴο οοηΐεν δαναηΐαρεβ. Νοῖν ἴῃς αδνὶ 8 ἔσομι 
γι οἢ [116 θη οὗ ἔπαί ρὲ περάρὰ ᾿ἰδεγατίοπ, νγατα ἢοῖ ΟὨΪΥ ἴῃ, 
δηὰ {πὲ θοπάδϑε οὗ :ἴ, θυϊ 4180, δπὰ Ἵβϑρεςίδιν, ππϑείϊεΐ, Ἰρ᾿μΟΓδΏσΘα 
οἵ ΟἸγθῖ, δηὰ ἴα τοῦς οὗὨ διϊδιηΐηρ βαϊναιϊίΐυη, ἴπῸ ἀοῃηίΐοη οὗ 
ΘΆΓΙΠΪγ ἀρμεοῖ! 68 Δα μαδϑίσηβ, δηὰ ἴῃ6 Ὠλβοῦν σοηδεαυδηῖ οὐ {Παΐ 
Ὀοπάαρε. Οπθ τὺ δάκὶ ἴοο, 6 ὑυγι βοηϑοια ῃγεοορῖβ οὗ 1ἢ8 
Μοβαὶς ἴϑανν, δηὰ {πὸ ἰγκβοιηθ ἰγϑα τ] οὴ8 Οὗ ἴπ6 Πδοῦυΐϊβ. ΕΤΟΠῚ 
{Π686 ον} ]5 ννοσὸ ἴποβε 1 θογαίθὶ λυ ῆοὸ Ὀεϊϊονοὰ ἴῃ {968ι:5, δηὶ 1ἢ 1.8 
ἐχρου θηῖδ}}ν ἔοιιηά {πε {τ ἢ ΟὗὨ οὐν [μογά 5 ννογά3. ( Ἰπιδη.) 

38. οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε, τ06 τῦξγδ πϑιεὺ ἱπ ὀοπάαβε ἰο 
απ παρ. ΤΌΘΥ 5ρ0εᾺΚ υηὐουδιεαϊγ οὗὨἨ ἐλεη!δείυο5 δὰ οὗὨ {πεῖν οἵον 
ἐϊπιοςε, Ὠοΐ οὗὨ [ἢ δἷγ αν σολίοτϑ, ΜΜ ΠῸ 6 βυυ)θοιεὰ Ὀοΐίἢ ἴοὼ Ἐργρίίδη 
δ Βαυγ]οηΐδη ὑοπάαρο. [πη (6 τη οὗ οὔὖὖἱ 1,τὰ, ἴπε 76 νν8 
εἰρη, ἰῺ βοσὴδ Ὠιθαϑιγο, Ὀ6 [εγηθα ἤγεθ. ΕῸΓ δἰ: πουρῇ βυδ)εοῖ ἴο 
{πΠ6 ἈΠοιηδη δῃιρίγο, γαῖ ΠΟῪ Δα 1ΠεὶΓ οὐνη Κίηρθ, τνεσα ρονεγηρὰ 
ὃγ (πεὶγ στννῃ ἰδννβ, δηὐ θη)ογθὰ υπ]ϊηγἱἰεἀ γεἰὶ σίου Πθογῖγ, δηὰ 88 
Δ ἢ οὗ εἰσὴἐ 86. Ὁ508}}} [6}} το τῆς ἰοῖ οὗ πδϊΐοῃβ. ΤΥ ἀϊά ποῖ, 
1ῖ δθδῆ)ϑ, μεγοεῖνα {πᾶ ΟἿ ογὰ βϑροόῖκα οὐ πιϑηΐδὶ δηα τηογαὶ 
[γοοάοα, οὐ {ἸΘῪ τσ τ ῬΓΟΌΘΔΟΌΪΥ θη [0 ραγνογῖ 8 ννογὰ8 ἰηΐο ἃ 
μγοη δα οὗ Ἰ᾿ϊθεογαιϊρ ἴἰοπὶ ἔγοπη ἴῃ6 Ἰλοιηαῃ γοκα, ννῃίοἢ {ΠῸῪ 
Ὀογα ἡπημαιΐαπίϊγ, δηΔ ἔοπιὶ νοῦ {ΠΕῪ ἐχρμεοίεα ἀε]νεγᾶηος ΠΥ 
ἸΏΘΔΠ8 οὗ (6 Μοβοίαῆ. ΟἿΓ [οΥὰὐ, Πποννονοσ, ον ἤθη τυνῖῆαί δοσχί 
οὗ Ἰιθεγίγ 6 τθδῃ8; δηᾶ ἰηάϊοβδίεϑθ, {παῖ ἴΠογε ἰβ δῃοῖποι Κιηὰ οὗ 
θοπόαρε Πεϑιοβ πὶ τ νον (ΠῸν δανογί, ΔΓ ἸΏΟΓΟ ἸΡ ΠΟΛ ΠἶΟΙ5, 
Πα ρτίονοῦθϑ, ἔγοτιν νυ ἢ οὶ) ΠῸ ἢ ἢ ὩΠΟΘΒΙΓΥ σΔΠ ἀδ νοῦ ΔΠΥ ΟΠΟ, 
πϑιηεὶν, {πῶς ὀ͵οπάαρο οὗ ἰδ ταὶπα, νι Ὠϊο ἢ ἀγί865 ἔΓΟΠΊ 5: ΠΕῚ] Πα 18 
(οσΣ {παῖ 15 ἴῃ βεῆβ88 οὗ ποιεῖν ἁμαρτίαν :) ἔγοασι ν»ῇϊο ἢ ΠΟη6 οἽδῆ 
ἔτεε {θὰ Ὀὰι τὲ ϑοη. “1 δα ὑὲ ἔτεε (8 γ78 οὐγ ογὰ,) γε ν}}} 
Ὀὲ ἔγεα ἰηήεφα." (Τιτπηδη.}) 

ὅδε 8 ἃ ἔπε μαεβαρθ οἡ 1} 8 βϑιιδίεοϊ ἴῃ Οοτνρογβ Ταβκ, ἴ.. 5. δοπη- 
λη)δποίηρ νυῖτἢ, “5 Ηδ ἴ5. ἴπ6 ἔγεειηδη σοῦ ἴΠ6 γαῖ τηδκοθ ἔγθθ, 
δι 41} ΔΓῈ δίδνε Ὀὑεϑι 65." 

44, ὑμεῖς ἐκ πατρὸς τοῦ διαβόλου -- ἀρχῆς. ϑαίδῃ 5. σα] 6 ἃ 
νΟ. 111. δη 
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ΤηυΓογοσ, ἀπ᾽ ἀρχῆς, 45 ἷπ 1 Ζοἢ. 8, 8, ἴα 8 5αἰὰ ἴο παν δἰηηθά, 
ἀπ' ἀρχῆς. Ἠεγε Ἅε5ι.5, ἀοιθι} 658, γοΐετβ ἴο ἴΠ6 δὶῃ οὗ οὖγ ἢγεϊ 
Ραγεπίρ, ἴο νυ ἢ {ΠΕῈῪ νγογε βο]εϊιοὶ δηὰ τεαιρίο ὉΥ ἴμε ἐενὶ], 
ἔγοιη ΘΏΥΥ (85 νῦδᾶβ δβιιρροβεὰ Ὁν [6 7ενν5) οὗ Ὠιιπηδη Πϑρρίηεδα. 
(86 ΥΪ54. 4, 44.) ὑνδεη οὐὖ τὰ βυδ)οΐῃϑ καὶ ἐν τῇ ἀλήθειᾳ 
οὐχ ἕστηκεν, ἮὮδ ΟΧΡΓΟ8568 ΒΟΙΏ 6. ΠΩΣ ΠΙΟΓῈ ς 4. ἃ, ““ Νονν, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ἀἰά ἢ ἀενὶ! ἐογπιετίψ δἰπ, δηὰ νγᾶβ Δἢ θη ΌΥ ἴ0 {Γὰ{Π}, Ὀι 81}}} σοῦ- 
τἰηυδα ἴο ἀο {πῸ βαπ|ὸ. ἔτη ἴο ἴδ ργοβοηῖΐῖ ἀδὺ ἀς δέαπεήείὴ ποὲ ἱκ 
(δὲ {τεϊπ. [Νοῖ αδοάε, 85 ἰὼ οὖῦγ Ἐπρ] 5 γειγϑθίοη. Εάϊι.} ἔος 
ΌΥ ἔστηκα 'δ ὨδΝΟΥ ΘΧργοδϑοὲ ἃ ργεϊογιῖθ, Ὀυ Αἰννανβ ργοϑοηὶ {ἰΠ|Ὸ. 
Απὰ εο [λιῖ Ποῦ ᾿Δ9 Αἰ νυγ8 γοπάεγεα 11, ὀχοαρῖ ἰῃ [8 ΟἿ6 Ρ8585ΔρΈ. 
Οη ἴτε σοηίαγυ, ἤκω, 'π ἴη6 ῃγεβθῆΐϊ ἴθηθθ, ἤδ8 αἰπιοδῖ δἰ "78 ἃ 
ῬΓοϊοεϊε εἰρη βολίίοη. ὅδε 4, 47. 8)ηὰ 8, 48. (Τἰττπ͵8ῃ.} 

δι. θάνατον οὗ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 716 ἔογτηι88 τὸν 
θάνατον θεωρεῖν δῃὰ ἰδεῖν, ἀπά 4|60 γεύεσθαι θανάτον, 4}1} ἀεποῖς 
ἴο δχρεγίοθμος ἀεαῖθ. ΒΚ ἀδαίῃ ΤΥ ὕ6 υπάογείοοα ἴῃ6 ῃαίυγαϊὶ 
ἀφαῖῃ : δηὰ ἴπὸ δβοηβα οὗ ἴδ [ὈΓπλυ}4 ΠΑΡ Ὀ6 ἴἢι15 Οχργοβδδοα, ““ δ 
884}} ποῖ Ὄθχρεϑγίδησδ [ἢ ρον οὗ ἴΠ6 Πδίιγαὶ ἀθαῖἢ ΓῸΓ δνογ, ᾿η88- 
τὰ οἢ 86 ᾽ἴ ἰ6 ποῖ οἴεγηαὶ, Ὀυ οπροΥαΙ, δηα τὸ ὕ6 Δὺοο δηθὰ αἵ ἴΠ6 
Γοϑυγγοοίίοη, τυῆθη ἐἰεαῖἢ δα }} 6 δυνα! !οννεὰ 0 ἰη νιοίονγ. 1 Οον. 
15, 54. 8.046:) Βυῖΐῖ 5ἴηοε ἀδαῖ ννδὰ ἴο ἴῃ Ἡξεῦγεινβ ἃ ἔγεαιρηῖ 
ἰημαρα οὗ τη βΈΓῪ οὗ Ἵνοτγ Κίπα, ᾿πογεΐογε ἴῃς δῦονε ἔογτου δβ ὀεηοῖς 
ἴο ὑὕ6 ἸΙδογαῖϊοιὶ ἔΓΟΤΏ πιβουυ πὰ γε οι πθθ8. Απα βἰποα βιοῇ 
Γοτπλ)υἶΐα8 δι δὴν ἰητνοῖνα ἀπ σΟηΐΓΑΤΥ, ἴπ6 ΔἸ} δεηθα Ὁ} θα : 
“Ἐὰν ἔγοπι ρϑγϑἶπρ,, ἢ 530|.4}} θ6 ΠΆΡΡΥ ἴο 8|} εἰ ογηἰϊν." (Τὶ [8 η.) 

δ6. ᾿Αβραὰμ ἠγαλλιάσατο ἵνα Ἰδὴ --- ἐχάρη, ἱ. 6. Αὔτδῆδπι νουὰ 
ἢδνα Τα)οϊσοα, ἰἔ 6 Ὠβά βϑϑὴ ΠΥ {ἰπ|6 : παν, ἴα εἰά 8.60, δηα νγ83 
Ἐς ΤΙ ν8 ϑοδιηβ (ἢ τηοϑὶ ὑγοῦδ]6 οὗ {π6 ἰηϊογργείϊαιίομβ τς ἢ 
γα Ὀδοη ὑγουρῇῃϊ ἐογινατὰ οὗ {Πϊ86 οἰ ου!α ράθβαρο. (ΤΙς[πιδη.) 

[866 τπ6 Δηηῃοίαδιοη ἰη Ἰοο. Εαϊι.1 
58. πρὶν Αβραὰμ γενέσθαι, ἐγώ εἰμι. ΤὨΐ8 τοι  ΚΑΡΪ6 ΔΉΒννΟΥῦ 

οδυ9 γχγεϊυγποὰ τὸ ἴῃῆ6 ννογὰβ οὐ ἴπε (εν, ““ Ηδϑθι το δϑθῃ 
Αὔὐγνϑῆδτῃ δ (ἢ 8 ρδβϑ8ῆρο 8 οὗ 6 Πρ) οϑὶ ᾿πηροσΐδποθ, 88. Ὀδίπρ 
ὨΙἩΪγ οα]ουϊαῖοα τὸ ᾿ΠΠυδίγαῖς (ἢ6 αἰνίπαε παίυτο, δηὰ δ ΓΘ) 
ΤΩᾺ]οϑῖγ οὗἨ (ΟΝ τθῖ. Νοιν, ἴπ6 ψενν8 διε δ 16 δχργοδβοίοη οὗ 
Οὐ [μγὰ, {πδῖ δ τνᾶ8 αἰγοδγ Κποννὴ ἴο ΑὈγαῦδπι, τ ηκίηρ ἐξ ᾿πη- 
Ροβϑίθ]6 πὶ ἢ6 οοὰκὶ ἤᾶνα οχίδιεὴ αἱ [δὶ (πὲ. Βυΐῖ οὐγ [,οπὶ 
ϑηθννεΓθ, “1 δοϊθπιηἷν Δ5ΘΌΓΘ γοι, τῃδιὶ Ὀοίογε ΑὐὈγδῆδπ νγ86, 1 
νν88." Βγ νυῆϊοῖ ννογ 8 ἢ σου Ἱά πηοδὴ πὸ οἴπαγ ἤδη τΠπὶ5, {μ8ῖ Π6 
εχ βίο οὶ ΟἿΪγ αὐ ἐλὲ {ἕπεο οὔ ΑὈγαῆδη, υ1 ὄυθὴ ὀείοσε. ἴῃ ἢῸ 
Οἴοῦ δθῆδ6 σδῃ {ΠπῸ ννογἦβ8 Ὀ6 ἴδκεϑη, σἱτποιῖ ἀοϊηρ πιδηϊδϑί ν᾽οἰθηοα 
ἴο ἴΠθη,. Ἵ1 πδἴ Ὀοτἢ ἴοττηβ, γένεσθαι ἀπὰ εἶναι, ἀδποῖδ 49 δὲ δηὰ 
0 ετῖδὲ. ἸῸ ὉΠ6 νν}}} ἄθην, ῬἘδογείουο νηὶ ἰ8 βαϊά οἵ ΑὈγαϊιδι, 15 
βαϊὰ οὗ οὖν [οσγά. Νον ν ἤθη {Π6 Ψ9ενν8 ἐηηυϊγοα ἤονν π6, ΠΟ να 8 
ποῖ ΠΗ͂ γϑαγϑ οἱ, ουιϊ]ἀ να ἐβθη ΑΌΓΑΙ Ἀπ, {ΠΟῪ σοΥία  ΑΙΥ πηεδηξ, 
“ον ἢα οουϊὰ δὲ δηή ετίξέ ἰη τῆς 11π|6ὲ οὗ ΔΌγαδιη. Νοῖν ΟἿἿΓ 
1οτὰ δβινουβ ΒῈ ΠΔΌΪΥ ἴο τΠεὶγ οδ]εοιϊίοπα. Τῆοῃ ἄδην {παῖ Πα 
οουϊά πᾶνε οχἰβίθα 'π πὰ (Ἶπ)|6 οὗ ΑὈγδαῆδῃ). Οἱ ζογο δβῆγπηβ ἵ, 
δηἀ τηογϑοτοῦ δή 9, ᾿ῃπαῖ ἰα τυ ἢοῖ ΟΥΪΥ ἐπ ἴἢ6 1}π)6 ΟΥ̓ ΔΌΓΔΉΒΠΙ, 
δυῖ δνθὴ ὑδίογθ Δῥτωΐαπι. Νονν, βυγεῖγ, ἴ0 δὴν δ διοηεαὰ ἰη- 
ον ρτοῖοι,, οὐ [μοτι 5. ΠΕΥς αἰϑῖ εν εἰμε ἴῃ ἰῃς ρμγοβθηῖ ἰοηδὲ σδῃ μῖα- 
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δοηΐ πὸ ἀϊ βου γ. Ἐν ἴξ 15 δα ιἰεἀ, (παι Ὀοΐ ᾿ῃ οἴπον τοῦθ, δπὰ 
ἐθρθοΐδ}}γ ἴῃ εἶναι, {π᾿ Ῥγεδδηΐ ἰ ρυϊ ἴον ἴΠ6 Ῥτγοίογ θα ; ὨυΠιΘΙΟυ8 
Ἔχϑιηρ εβ οὗ νηΐοῖ πᾶν Ὀ6 ργοάυςεά, ποῖ οἠ]ν ἔγοτῃ ἴα Νενν, δυῖ 
6 Οἰα Τεδίδπιεηί. Ἐνθη ἴΠ6 ργεβεηῖ ἴθῆβα, πούνανογ, δ π)}8 οὗ 8 
δβυϊοϊεπιὶν οοηνεοηΐδηϊ ἱπίεγργοϊδιίοη. Τῆυβ ᾿ἴ σδῃ ὈΥ̓͂ ὩὨΟ 26ΕῺΒ 
Ὀδ6 ἀοεΐοα, {παῖ ον [ογὰ ἰῃ ἴἢ686 τυογάβ ἀδοϊαγε, ἰπαιὶ ἢ οχίϑίοὰ 

δῦο. ΝῸΟΥΙ͂ ὁδὴ [{||8 866ΠῚ βίγαῃρε ἴο ΔΩΥ͂ ῆο πᾶτὰ τεδὰ ἠοῖ 
ΟὨΪ 1ἴΠ6 ΟἸΠΟΡ ρβϑθδρεθ οὗ ἴη6 Νεὲνν Τεβίδιμθηΐ, ἴῃ νῆϊοῃ [ἢ βαπη6 
τὲς 18 βδϊὰ οὗ οὖσ ἰωογά, Ὀυϊ ἐβρεοῖλ}Υ ἰΠποε6 νυ ἢ ὁσοὺν ἴῃ [ἢ 8 
ὙΘΓΥ βὌΒΡαΙ. ὅε6 1, ἃ Φ. 8, 18. 6, 46 ἃ 6. 7, 949. 17, ὅ. Ετοιι 
ψΠοῦ, δηα οἵδοσς δυοῖ, ποσὰ σδ ὃὉ6 πο ἀουδί Ὀυϊ (παι ουὐτν [ωογὰ αἰὰ 
εχίδὲ ἢοΐ ΟἿΪΥ ὑείογε ἴπε {ἰπ|ὸὶ οὗ Αθγαῃϑιη, διῖ Ὀεΐοτε ἴπα ὑ6- 
Βὶπηίΐησ οὗ [86 τνογϊὰ. ὙΠεγο ἤᾶνα Ὀεθ, Ποννένοσ, ἔγομι ἴπε {ἰπγ8 
οὗ Οἴγοϊ ἴα, δὰ ἴπογα δα γαῖ, ΠΊΔΩΥ ὙΠῸ δηάθαυοῦῦ ἴο ρεσνοσὶ 
ἴπεϑε ρἰαὶπ νογὰβ ἴο ἃ τεῖγ αἰεγεηὶ βεῦβε. Νον (γε 9, 88 πα 
τοαϊηίαἰποα τπδὶ 7εδὺ5 ἀϊὰ ποΐ οχὶϑὶ Ὀείογα ἢδ ννγϑβ Ὀοσῃ οὗ Μδσγυ, 
Ὑγ 89 οοηνρεί δα ἴὸ ἤᾶνα Γεοοῦγβα ἴο βϑοπια οἴϊες ἰηίεγργοίδίίου, θά 
ΟΣ] ἤανα υ8 υπάἀετείδηα {ἢγ}8 Ἔχίβίθηοα, ἢοΐ ἴῃ Τεθρεοΐ οὗ παξμγο, 
Ὀυϊ οηἷγ οὗ ἀεείἐπαέϊοπ, ἱ. 6. ““ Ὀεΐογε ΑὈΓΑΠδπ) τγαβ, 1 νγὰ8 ἀσφεέϊποά 
(Ὁγ τς ἀϊνὲπα ἀδογεθ) ἴο Ὀ8 ἴα Μεββίδι." Ὁ ,ῖοῖ ἰηιεγργείϊδιοη 
8 ἢοΐ ΟἿΪΥ εχίγεμπιεῖν ἐγ ρ], Ὀυϊ γεα]}γ ἀενοϊαὰ οὗ βεπ56. ΕῸΓ 886 ἴἢθ 
ἔδογεθβ οὗ (σὰ 818 δ] οἵ ἰπεπὶ εἴθγῃμδὶ, 80, σο θΘα ΘΏΓΥ, νὴ88 (ἢ.18, 
(δι 9:85 βῃου]α ὕες ἴῃ6 Μεββίδῃ, βῆοι ἃ Ὀ6 Ὀογῃ οὗ Μδγυ, βιιου ὰ 
᾿νε Οὐ οαγίῃ δηή βδυβὲν ἐδϑαίῃ, δῃὰ ἴἢυ8 Ὀε, ὃΥ (6 ἀϊνίπα δηὰ 
δἴθγηδὶ ἀδογθα, ἴμ6 ϑανίουῦ οὗ 6 Πυτηδῃ σγῶθθ. Βιιὶ (ἢς ηυρδδιίοη 
6 πείθον (8 Β6Θὴ86 8 ἴο ὃ6 ἔουπά ἰῃ ΟἿΣ ἰ,οτ δ ννογὰβ, δηπὰ 
ἩΠΕΙ ΠΕΡ {18 ἰῃτΕΓργαϊδιου σὴ ὃ δαι!τίοα ὃὈγ ἴΠ6 τνοτἀ8 {Πεπ- 
86 1165, ὉΥ ἰἢ6 Ἤοοηϊοχῖ, Οὐ Ὁ ἴπ6 δαίΐυγε οὗ ἴπῈ ἰπηϊηρ Τὸ τ ῖ5 
ΠΟ ἰεδυηδῖ δὰ οδησϊά. Ἰη γργεῖον οΔἢ δάβννεῦ ἰὴ ἴδε ΔΕηγηηαίίνο. 
Εον 181, [ποϑὲ γνο δϑροιδε {86 τῃηοάδ. οὗ ἐχρδηδίίοη αἀὰ δοῃλ6- 
ἰῆΐηρ ἴο 16 τνογὰβ οὗὁἩ οἷἵγ [ωυτὰ. Τὸ ἐγὼ εἰμι {πε βυθ)οΐῃ 
Χριστός, ΟΥ ὁ ἐρχόμενος Χριστός. Βυῖ 8΄γα {ΠπῈ Υ ἸυϑιϊΠεὰ ἰῃ 580 
ἀοίηρ ὲ ἔνε νου]ὰ εαὐὰ 8δηγ (Πρ; ἴο ἴῃ6 νου 8 οὗ ΔῺΥ ὙὙἹΈΓ, 
(ἴσοτο τηιϊδὲ 6 0Π16 (αι86 ἴο δυ1 ΠΟΥ} 26 (8 δα ἀϊιίοη, οἱζῆογ ἰπ τῆς 
Ὠδίυγε οὗ ἴ 6 τ φ, οὐ ἐπ ἴἢ6 οοηἴοχῖ. Νὸονν ἴῃ (ἢ}8 ρββϑϑαρὲ ἵθεγα 
186 ποι ίηρ ἴῃ [6 παίυγε οὗ (π6 τὨΐηρ νη ἢ μεγα 8 υ.8 ἴ0 δυυαυά 
Χριστός. ΕῸΓ ἴΠ6 Σμῤγεοί ποτὰ 16 ποῖ {πὸ ἀϊρηὶέν οὗ Ψ6808, 45 46- 
δἰαὴ, Ὀυΐϊ Ὠ8 ὁχίξέεποε δείογτο “όγαδαπι. ΝΆΥ, ἰΏδΓΘ 18 γαῖθοῦ ἰπ ἴΠ6 
Ρδϑυδρα ϑοιῃδίίηρ' νυν ϊο]. Το] ΓΕ8 8 10 ἰηΐεγργεῖ ἵπι8ὲ: “1 νν88 
Ὀσδίογα Αὑταἢδπὶ νναβ.᾿ ΕῸΓ {8 ἰ8 τευϊγοαὰ ὈΥ̓ ἴπῈ ΔΏδινεγ ἴο [6 
οὈ]εςτίοη παῖ ργεοοραεα, ““ Υουγ 8ρ8 ἀο65 ῃοῖϊ ρεγτηϊ τΠδΐ γοιϊ Βῃου] 
ἢανα 866η ΑὈγαθδμ,." ΘΌΓΟΙΥ ννπδὶ ἰδ ἔῃ {πὰ οὈ)εοίΐοη, ἴα 580)6 
Ὠλυ5ῖ {Πεγα ΠοΟθβϑαυν Ὀ6 ἴῃ ἴΠ6 δῆϑνεγ, Οὐ! 5 δηα Ὠϊ8 [Ὁ] ΠΟὐν ΕΓΒ 
ληάεεὰ ἄμρμδθᾶδὶ ἴο νεσγ. 9... τυῦεγὸ (6 τνογὰβ ἐγὼ εἰμε 5] Ὡγ, “1 πὶ 
ννῃαῖ 1 δαϊά, ἴῃς Νεβδίδῃ.  ὙοσῪ συ  Βυῖ δυςῇ δὴ πίοι ργείδ- 
το ἴῃ ἐμαὲ ρϑββαᾶρε 18 δα πη)ϊτεἀ, δηὰ ἐνοη σγεφείγοά δὼ ἐδα οοπίοχί. 
Ἐογ ἐλέτα οὐγ [τὰ 18 ϑροβκίηρ', ποὲ οὗ ἢἰ8 οζίβέεπεο, Ὀυζ οὗ ἢ 5 αἰοὶπα 
πιϊεδίοπ, ἀπ ἀεϑιγοα ογοήεησα ἴο Ὀα γἱε]ἀεὰ ἴο νν ἢαϊ 6 Ὠδὰ ρμτγοζεβεθα 
ὑη (Π6 παΐυγα οὗ ἢΪ8 ρεῖβοῆ. Βιιῖ, ἴῃ {ΠῸ ργϑεθηῖ ρββϑβδβρὸ, ἴῃ βιιὉ- 
ἡ)εςῖ 15 μοἵ {Π6 πιξερίοπ δῃὰ τουτῖς οὗ ΟΠ τϑι, Ὀθϊ ἢ]5 παέμγο, οΐϊ Φόδυ5 



8960 ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ ΤΟ 53Τ. 900ῈΝ, ΟΗΑΡ. ΥΝ]Π]. 

(6 Αἰεεείασλ, Ὀυϊ “εε τοὴο λαὰ ἰϊυοεὰ ἵπ ἐδ ἐἰἰπιε οὗ Δόταλανι; ἩΕΥ, 
δεοογίης ἴο ἰδ Ὠδίωγα, ἐχἰϑίεα ὑείογε ΑὈγδ δ). 

ΤΊνΘ δῦονε οουηηθηϊδίοῦβ δἰδὸ τθ κα τηθηιΐοη οὗ Οἵα Ῥβββδρεβ, 
ἔτοῖ τί οἢ (ΠΟΥ ργεϊθηά ἴο ῥγους (δὶ ἴἢ6 νγογάβ ἐγὼ εἶμι ἴᾶνε {ΠῸ 
δε86 οὗ, “1 ννϑδ ἴῃς Μίεβεὶδ ἢ τ᾿ Ὠδπνεὶγ, 4, 46. 6, 40 9, 9 ἃ 10. 
183, 8 ἃ 19. 18,56. Βυὶϊῖ ἰπ 4}} ἰἰἴθβε {Π}6 δια οὐ)εοῖΐο Δρ}]}} 68 89 
ἴῃ τῆς δῦονε οἰϊεὰ οπς οὗ νεσ. ῷῶ4. ΕἾΠαΙΪγ, (ΠΘῪ δάάμοςε 17, 5. δηὰ 
ἱπίογργοῖ (9 : ““ἷνα τα ἴπ6 ἰοῦ τοι, Ὀείογε (ἢ πυγ] ἡ ννδϑ 
οτεαίεά, 1 πὰ υἱῖ (ἢθ6, ἰῃ (ΠΥ τοὶπα, ὉΥ ΤΥ αδείὶπαίΐοπ δηὰ ἀ6- 
εγεα." Βιιῖ Βεγα δραΐη ἴππεῦα ἰ8 δὴ αααξέίον, πιδὰδ ννῇο)!ν αα ἐὺ" 
ἔμπι. ΕῸΓ, σΟΓδΙΩΙγ, {πεῦε 5 ποῖ ἰπ (ἢ6 οοηϊεχὶ δὴγ ἱμΐηρ ἴο 

΄δυϊῃοτίξα διιο ἃ διδαυάϊίοι,, δηὰ (ἰὰ8 ἴο ἱηιογργεῖ οὗἩ δ ἔιιΐι γο 
ενοηΐ τἴἢαῖ ἰθ δαϊά οὗ ἃ ἰπιηρ ρδϑοί. ΝεὶῖΠεῦ ἀοὸ (Π6 'γοσγὰ8 ἴπεηι- 
ϑαῖνεδ ρμεγιηΐ!, [πὶ τυαὶ Δγ δα ἰδ δαϊὰ ἴ0 αν λα, δῃὰ Ὀδίογε [ἢ9 
οσεδιίίοη οὗ (6 νοῦ], δῃουπὶ ἃ ὕες ἴθ ΟὨἿΥ οὗἨ ννῆδὶ 8 ὠδεέϊποὰ Εν 
λὲπι, Οεείαΐηγ (πε ςοιπιηοπίδίζουυ ἰῃ αυοδίϊο πονοῦ οουϊὰ δνθ 
δ! δὴ ὕὑροη ἰηἰετρτγείδι( ΟΣ 80 ρεγνεγί θα, υ}6 85 ΠΕΥ Ὠδα διἰυαϊουεὶν 
δουρσῶς {πεπὶ οὐἱ, δηὰ Ὀδεη βο]ϊοϊϊουϑ ἴο τοοοηςῖία ἐπα ἀδοϊαγδι! ἢ 9 
οἵ ϑοιρίαινο ψἱ ἢ (πεῖν ναΐϊη ορὶηἴοη, ἴπαὶ 7εδύ8 ΟἸγίϑς τὴϑϑ ἃ ΠΙΘΓΘ 
ζῆδη. Βυϊ {{π|]5 νΕΤῪ εἰγοιπηδίδησα οὐρθῖ ἴο Πᾶνα δαϊηοη ϑῃδα ἔθη] 
οὗ τἰεῖγ ογγογ, ΟἹ [τὰ Θχργεδϑίν δαγβ, ἰπας πα τας Ὀείΐοτε ΑὈγα- 
δαὶ, ἰδ ΚΊΟΥΥ ἢ ἴῃς ΕΑ Ὀοίυγε ἴΠ6 οτεδίίοῃ οὗ ἴῃς ννον]ά, 
δηΐ [18 ἰδ (8 80 οἶδ, 88 οδηηοὶ ροδϑδ ἷγ αἰὐπὶϊ οὗὨ δὴν οἵδοῦ 
ἱπίεγργείδιΐοη. Ὑὐμδὶ ἴδ ὯΔ48 ργοίεβθθα οἵ Ὠῥιηθεϊ ἔ, ἢ6 νγδδ 1υδι} θεά 
Ὼ ὑΓυΐοεδίηρ. ΝΟΥ 85 Π6 βαϊἀἡ δὴν πίηρ θυ νυῃαὶ νυᾶϑ μογίδθοι]} 
ἑοπείοιοηί τυ ἢ (Π6 γεϑῖ οὗ ἢἷδ ἀεοϊαγαιίοπβ, απ πε [6ϑι]οηΐδο οὗ 
δοδη ἢ ἴδΠο τη8) 6510 οἵ εβϑυ5, γεσογάςε ἴῃ (Πϊ8 ἀὐοδρεὶ, 4}} οὐ νος 
Δ[Ὲ 60 μ͵αΐη, (ἢδι 16 πολὰ οὗ ἀοείγΐ πε οἡ ἰἢ6 πδίιυνα οὗ «Ψ6δὺ8 ὁσβἢ 
ὈΥ ΠΟ Ὠγέδῃ8 "6 δχεϊυάδοα ἔγοι 6 Ὀοοῖ. Οὖἦ ωδλαὲ ξεπεε οουϊὰ 
ποτ ἤᾶνο ὑὕὈξοη ἰῃ «65085 ᾿γογώδ, ἰἔ ἢα6 δα τηδδηϊ ὯῸ τ0Γ6 ἰἤδη 
δι Π6 Παὰ ὑξεη ἀφειηεὰ ἴο ἴῃ οἰῆοα οὗ Μεοβδίδι Ὀεΐογε ἐπ6 (τὴ 
οὗ ΑὈτδματῃ, Ὡδγ, ὑδίογα {πὸ ὑυοῦ]Ἱὰ ννδϑ οιεδαῖοι δ ὍΨ8ο τνουἹὲ Ἔνὲγ 
ἀουδί οὗ (αὶ Νον, 0 τνου αὶ βαῪ ἴπαὶ Φεγεπ δὴ αχδίθ Ὀείοτθ 
6 ννδδ Ὀυγῃ, ἤδη ἢ ἴθ δδϊα ἴο ἴδνε θεδῃ βεἰδοϊθά δηὰ ὀεϑιϊ θα [ὉΓ 
{Π6 οῇἶῆήοο οὗ ργορθιοῖ θνθηὴ Ὀεΐογε ᾿ἷ8 Ὀἰγι ἢ! ὃ ΟΥ ψῆο οὗὨ 16 ννουϊὰ 
δαγ, ἴπδὶ ἢ6 οχίϑιϑα ὑθεΐογα Αὐγϑῃαιη, Ὀείοσε Αάδι, ἔγοπι εἰεγηϊγ, 
ῥῃδοιηυο 85 ννῈὰ ἃΓῸ βαἰα ἴο πᾶνε Ὀδ66) σἤόβθη ὉΥ Οοά, ἴυγ οἰ θγηδὶ 
Ἰ8, Ὀεΐυτα της ννογὶ ὰ νγᾶϑ ογοδαίθαάὲ ὙΥΏΥ ννὰβ ἴΠ6 ΒΗΡῸΓ οἵ {6 
δενβ 580 εχδϑρογαίδα Ὁγ ἰῃδβε υνογάβ υὗ οὐυὐ [υτγὰ, τἴπδῖ {πὸ γ ἴοοΚ τμ 
δίομεθ ἴο οὐδί δἱ πίω ὁ ΝαπΊοῖν, Ὀεσδιθθ {ΠΟΥ τπἀογβίοοί, δηὰ 
οἐου]ὰ ποῖ θμε υπάσεείαμα 85 δὴ δνοιναὶ, {παἰ ἂς τοας Οσα, ᾿ια εχἰϑιοα 
Ὀοίοιε ΑὈγαμαπ, ἰΠογε νυ ““ οἰαἰπιΐηρ ἴο ἢ Πι86 1 δὐδεγην, ΒΓ ἢ ἰ9 
Ῥεσυ δῦ τὸ αοὐ δἰοθο. (Τιτπ28η.) 

ἘΝὨὮῸ ΟΕ νΟΙ-.. ΠῚ. 

Ἰρωυηάοη: φ. Νίεϊιυϊς αὶ ὅσοι, 456, Ῥαγ διηεξης ϑίγοις. 
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ΤῊ5Β ὍΟΟΚ ΒῃουἹαὰ Ὀ6 τούυσηθα ἴο 
[89 ΤῊ ΌΤΕΥΥ ΟἹ ΟΥ ὈΘΙΌΓΘ [86 168ὲ ἀδίθ 
Βίβδτηρθα ὈθΊον. 

Α ἥπθ οὗἉ ἔνθ οϑῃΐβ ἃ δ. ἰ8 ἱπουστϑα 

Ὁ γτοίβϑιηΐηρ ἢ ὈΘγομα {189 βρϑοϊῆϑα ] 
ἐἰταθ. 

ῬΊΘΕΑΒΘ ΓΘ ὈΓΟΙΩΡΕΨΥ. 

Ὀἰο Ζθα ὃγ (ὩΟοοῖο 




